KATA PENGANTAR
Fenomena munculnya migrasi di NTT yang berasal dari pedesaan telah
berlangsung sejak tahun 1986. Gejala migrasi tersebut tampak cukup mencolok di
kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), setelah pemerintah pada masa Orde Baru
memperkenalkan teknologi pertanian modern ke NTT pada periode 1980/1981 dalam
program pembangunan nasional. Di satu pihak teknologi pertanian modern ingin
mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan di sektor pertanian, di pihak lain untuk
memacu dan meningkatkan hasil produksi pertanian/pangan di tingkat nasional.
Teknologi baru ini telah mempersempit lapangan pekerjaan di sektor pertanian bagi lakilaki dan perempuan, sehingga banyak tenaga kerja yang menganggur. Akibatnya terjadi
gerak migrasi ke kota untuk merebut pekerjaan di sektor modern.
Keterlibatan perempuan dan laki-laki Timor di sektor modern inilah yang akan
dibahas dalam tesis ini. Secara sepesifik tesis ini akan lebih menitikberatkan pada
pergeseran penilaian terhadap simbol-simbol tradisional yang membentuk kehidupan
perempuan dan laki-laki Atoni Meto sebagai identitas mereka. Tesis ini akan
menggambarkan bagaimana status dan kedudukan perempuan di pedesaan yang
memasuki sektor modern dalam lingkup keluarga dan masyarakat desa yang dilihat dari
perspektif jender. Tesis ini merupakan hasil penelitian dan pengamatan terhadap
munculnya sejumlah perempuan dan laki-laki Atoni Meto di desa Niki-Niki, kecamatan
Amanuban Tengah, Kabupaten TTS dalam migrasi ke kota untuk merebut pekerjaan.
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ABSTRAKSI
Masyarakat Atoni Meto adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami
sebagian pulau Timor. Dalam masyarakat Atoni Meto yang patriarkal ini, terdapat
sejumlah simbol-simbol budaya yang digunakan sebagai identitas mereka, dan
berhubungan langsung dengan konsep jender, yakni dua simbol rumah adat ume kbubu
(rumah perempuan) dan lopo (rumah laki-laki) dan dua simbol alat kerja ike suti (alat
tenun) untuk perempuan dan suni auni (alat kebun/perang) untuk laki-laki. Simbolsimbol ini menunjukan pembagian peran yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.
Pembagian peran ini terbentuk dari proses belajar sesuai dengan simbol-simbol dan
terkondisi dalam budaya, yang selanjutnya dengan simbol ini membentuk identitas
masyarakat yang terungkap melalui sikap, perilaku dan peranan sosial.
Identitas masyarakat yang terbentuk melalui simbol-simbol, kemudian
mengalami perubahan. Proses perubahan dimulai dengan berubahnya alat-alat pertanian
tradisional dan pola-pola pertanian tradisional pada saat masuknya teknologi pertanian
modern ke Nusa Tenggara Timur (1980/1981) yang sejalan dengan akselerasi
pembangunan Orde Baru.
Teknologi pertanian modern dalam masyarakat Atoni Meto telah merombak
struktur pertanian lama yang mengakibatkan semakin terbatasnya ruang gerak
perempuan. Mereka kehilangan kesempatan untuk ikut andil dalam proses produksi
pertanian melalui cara-cara tradisional. Demikian pula tenaga kerja laki-laki di pedesaan
banyak yang menganggur sebagai akibat makin terbatasnya kesempatan kerja dan
sempitnya lahan pertanian yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya gerak
migrasi dari desa ke kota untuk memperebut lapangan pekerjaan di sektor modern, tidak
ketinggalan terdapat sejumlah besar tenaga kerja perempuan yang ikut terlibat dalam
persaingan tersebut.
Interaksi desa kota yang semakin intensif melalui para migran (baik laki-laki
maupun perempuan), telah membuka peluang masuknya nilai-nilai baru ke desa dan
mendorong berubahnya nilai-nilai adat sebagai ikatan dalam masyarakat. Gejala
munculnya sejumlah pekerja di kota dalam kasus migrasi, sekaligus menjelaskan bahwa
perempuan Timor tidak selalu memasuki sektor tradisional. Selama ini asumsi tersebut
diyakini kebenarannya berdasarkan pandangan bahwa sesuai dengan simbol rumah adat
Timor perempuan dikonstruksikan sebagai yang bekerja di rumah dan sekitarnya
(lingkungan domestik) dan laki-laki bekerja di luar rumah (sektor publik).
Peningkatan keterlibatan perempuan Timor di dunia modern disebabkan oleh
berbagai proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri perempuan
sendiri dalam sistem nilai adat yang terbentuk. Kesempatan perempuan keluar dari arena
domestik dan bekerja di luar rumah (dalam kasus perempuan migran) dapat dipengaruhi
oleh kesadaran baru perempuan atau karena kebutuhan ekonomi rumah tangga meningkat
yang memungkinkan perempuan meninggalkan rumah.
Dilihat dari perspektif jender, perempuan yang bekerja di sektor modern telah
menampilkan dirinya berbeda dengan kelompok perempuan lainnya. Perbedaan itu
meskipun belum substansial, dapat diamati melalui simbol-simbol budaya yang mereka
gunakan. Pemahaman mereka terhadap sistem nilai adat yang berlaku, persepsi dan visi
mereka terhadap masa depan, preferensi nilai yang menjadi acuan berperilaku, semuanya
menampilkan sesuatu yang lain dari generasi sebelumnya. Bersamaan dengan makin
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meluasnya kegiatan di sektor modern dengan segala nilainya yang melekat, berpengaruh
langsung terhadap perubahan struktur jender dalam masyarakat desa yang tradisional.
Namun upaya meninggalkan nilai-nilai lama itu belum sepenuhnya berhasil.
Struktur patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai objek, meski tidak selalu
demikian menjadi tembok penghalang untuk merepresentasikan dirinya secara maksimal.
Beberapa unsur nilai tradisional yang paternalistik, seringkali masih mendominasi
perilaku seseorang. Di satu pihak, pergeseran dari tradisional ke modern, menunjukan
gejalan adanya nilai baru itu. Tapi di lain pihak, peranan-peranan baru yang dimainkan
perempuan di sektor publik itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang “kurang penting” dan
sekedar tambahan saja. Secara umum hasil pengamatan terhadap masyarakat Atoni Meto
di TTS menunjukan bahwa masyarakat Atoni Meto masih mengenal nilai-nilai adat yang
dibentuk dalam simbol-simbol budaya, hanya saja terdapat perbedaan dalam
merepresentasikannya. Masyarakat Atoni Meto yang tinggal tetap di desa masih hidup
menurut simbol-simbol budaya, sedangkan bagi yang telah keluar dan menyerap nilainilai baru dari luar desa tidak lagi hidup menurut simbol-simbol budaya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memulai kehidupannya dalam budaya. Ia dilahirkan dan dibesarkan
dalam kehidupan sosial dan budaya keluarganya. Sepanjang kehidupan ia akan
mengadaptasi

berbagai

kebiasaan

yang

mempengaruhi

dalam

keluarga

dan

lingkungannya. Budaya itu sendiri ditransformasikan ke dalam diri seseorang sepanjang
hidupnya dalam bentuk bahasa dan simbol-simbol, seperti yang dikatakan oleh Clifford
Geertz bahwa kebudayaan itu, “merupakan pola dari pengertian-pengertian atau maknamakna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara
historis”.1 Bagi Geertz, kebudayaan merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang
diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi,
melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan.
Pemahaman kebudayaan sebagai sistem simbol membantu kita memahami
masyarakat suku Atoni Meto2, yang sering kali memakai benda-benda budaya untuk
menjelaskan sesuatu, misalnya rumah dan alat-alat kerja. Bahwa rumah tinggal bagi
masyarakat Atoni Meto merupakan simbol yang menyimpan berbagai makna tertentu,
dan juga mencerminkan pandangan dan falsafah hidup masyarakat, antara lain konsep

1

Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York, 1973, hal: 89; Bdk: Jhon M
Prior, SVD, Bejana Tanah Nan Indah, Nusa Indah, 1993, hal.183
2
Atoni Meto artinya orang dari tanah kering. Pemberian nama tersebut dimungkinkan karena tanah Timor
dikenal sebagai daerah yang kering, curah hujan yang sedikit, struktur tanah yang berbukit-bukit, berbatu
dan mengandung zat kapur. Lihat: H.G.Schulte Norholt, The Political System of the Atoni Of Timor, The
Hague, Martinus Nijhoff. 1971, hal.19; Lihat juga: Andreas T.Sawu, Di Bawah Naungan Gunung Mutis,
Ende, Nusa Indah, 2004, hal.15
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jender Atoni Meto yang mengungkapkan eksistensi perempuan dan laki-laki.3 Dalam
rumah ada sejumlah benda yang dianggap sebagai simbol-simbol dan digunakan oleh
masyarakat untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan misterius. Fokus penelitian
ini akan dibatasi pada beberapa unsur simbol rumah yang berhubungan langsung dengan
konsep jender, yakni: bentuk rumah itu sendiri, tiang yang menopang rumah, dan
peralatan kerja: ike suti (alat tenun) dan suni auni (alat kebun/perang).4
Sesuai dengan pendekatan strukturali yang digunakan, tatanan sosial masyarakat
Atoni Meto oleh Clark.E.Cunningham dimengerti dalam kategori ganda yang
disimbolkan oleh kanan-kiri, laki-laki - perempuan, luar – dalam, atas – bawah, dan
sebagainya. Kategori-kategori ganda ini tergambar dalam struktur rumah masyarakat
Atoni Meto. Pada rumah Atoni Meto terdapat asosiasi yang konstan tentang aktifitas dan
simbol laki-laki di bagian kanan secara umum, bagian luar, bagian kanan rumah dan
loteng (plafon), sedangkan aktifitas dan simbol-simbol perempuan adalah bagian dalam
terutama bagian kiri rumah. Dua pasang asosiasi ini secara konstan ditemukan dalam
simbolisme masyarakat Atoni Meto.5
Cunningham menggambarkan bahwa kategorinya dapat dilihat seperti ini: lakilaki (mone) – perempuan (feto); luar (mone) – dalam (nanan); kanan (ne’u) – kiri (‘li);
atas (fafon) – bawah (pinan); depan (matan) – belakang (katin); langit (neno) – bumi
(pah). Bagi Cunningham dalam kategori ini laki-laki (mone) selalu dominan terhadap
perempuan (feto). Bagian kiri rumah orang Atoni Meto (‘li) dihubungkan dengan
3

Eny Telnony-Funay, “Konsep Feto Mone (Feminin-Maskulin) Sebagai Simbol Keseimbangan dan
Keutuhan dalam Kehidupan Masyarakat Atoni Meto”, dalam: Asnat M.Natar, (Editor), Perempuan
Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks, Yogyakarta, Pusat Studi Feminis, 2004, hal.177
4
Bdk. Adam Satu,SVD, “Wanita – Pria Dalam Budaya Oelolok”, dalam: Seri VOX:36/1, Sekitar Manusia
dan Budaya, 1991, hal.86-87
5
Baca: Clark. E.Cunningham, “Order in the Atoni House,” Bijdragen Tot de Taal, Land-en Volkenkunde,
1964, hal. 42-50
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perempuan dan bagian kanan rumah dihubungkan dengan laki-laki. Hal ini membentuk
relasi antara laki-laki dan perempuan.6
Simbol-simbol ini menunjukkan pembagian peran yang tegas antara perempuan
dan laki-laki. Pembagian peran ini terbentuk dari proses belajar sesuai dengan simbolsimbol

yang

terkondisi

dalam

masyarakat,7

kemudian

membentuk

identitas

masyarakatnya, yang terungkap melalui sikap, perilaku dan peranan sosial yang
dimainkan oleh setiap individu dalam masyarakat.
Sikap, perilaku, dan peranan sosial dapat dilihat dalam kehidupan seharian
masyarakat Atoni Meto. Perempuan yang dikonstruksikan pada kategori “dalam”, selalu
menyibukkan diri dengan pekerjaan domestik (memasak, mengasuh anak, memintal,
menenun), bahkan pekerjaan menenun dipandang sebagai lambang bagi perempuan dan
menjadi kegiatan utama. Bekerja di luar rumah tidak dilarang. Di luar rumah perempuan
ikut ambil bagian dalam dunia pertanian (berkebun) misalnya, menyiapkan bibit,
menanam dan memanen hasil, tetapi berada di bawah kekuasaan laki-laki. Sedangkan
laki-laki tabu melakukan pekerjaan perempuan. Laki-laki yang dikonstruksikan pada
kategori “luar”, menyibukkan diri dengan dunia luar. Di luar laki-laki menggumuli dunia
pertanian. Pekerjaan utama laki-laki adalah mengolah tanah. Alat-alat pertanian seperti
pacul, parang, kapak, tombak, harus dimiliki seorang laki-laki. Kedewasaan seorang lakilaki dibuktikan lewat kesanggupannya mengerjakan kebun.8 Konsep jender ini menjadi
bagian dalam identitas etnis masyarakat Atoni Meto.

6

Clark. E.Cunningham, Order in the Atoni House.., Sda., hal. 50-53
Eben Nubantimo, Sidik Jari Allah Dalam Budaya, Upaya Menjajaki Makna Allah di Dalam Perangkat
Budaya Suku-Suku di NTT, Maumere, Ledalero, 2005, hal.7
8
Lihat: Adam Satu, SVD, Wanita – Pria Dalam Budaya Oelolok, dalam: Seri Vox:36/1, Sekitar Manusia
dan Budaya, 1991, hal.89-90
7
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Identitas ini kemudian mengalami perubahan, sesuai dengan perubahanperubahan yang terjadi pada tingkat wacana sosial. Proses perubahan identitas
masyarakat Atoni Meto dimulai dengan masuknya teknologi pertanian modern ke NTT
(1980/1981) yang sejalan dengan akselerasi pembangunan nasional semenjak Orde Baru.
Bahwa kehadiran teknologi modern dengan cepat dapat menggantikan alat-alat kerja
tradisional (yang telah menjadi simbol identitas masyarakat).
Yang dimaksud dengan teknologi pertanian modern adalah penggunaan mesinmesin pertanian dan pengenalan akan bentuk bibit tanaman unggulan, pupuk-pupuk
kimia dan pestisida. Tanaman unggulan yang terdapat dalam masyarakat Atoni Meto
adalah jagung dan kapas. Teknologi baru tersebut kemudian merombak struktur pertanian
lama, dan mengakibatkan tersingkirnya sejumlah besar tenaga kerja perempuan dari
sektor pertanian. Mereka kehilangan kesempatan untuk ikut andil dalam proses produksi
pertanian melalui cara-cara tradisional, misalnya sabit (diganti dengan sistem tebasan)
dan lesung menumbuk padi (diganti dengan mesin penggiling). Demikian pula tenaga
kerja laki-laki di pedesaan banyak menganggur sebagai akibat makin terbatasnya
kesempatan kerja dan sempitnya lahan pertanian yang ada. Hal ini menyebabkan
terjadinya gerak migrasi dari desa ke kota untuk memperebutkan lapangan kerja di sektor
modern. Dan tidak ketinggalan terdapat sejumlah besar perempuan yang ikut terlibat
dalam persaingan itu, baik dengan migrasi permanen, sementara, maupun komuter
(ulang-alik).
Proses migrasi di NTT yang terjadi di daerah-daerah termasuk kabupaten Timor
Tengah Selatan dimulai sejak tahun 1986.9 Perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam

9

Kasto (editor), Profil Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Timur BPS, Jakarta – Indonesia, 1993,
hal.43
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migrasi untuk merebut pekerjaan di sektor modern ketika kembali pulang ke desa
membawa nilai-nilai baru sebagai simbol baru. Simbol-simbol baru ini dapat dilihat
melalui cara mereka bertutur kata, dalam hal ini bahasa yang digunakan bukan bahasa
daerah sehari-hari, tetapi mereka semakin intensif menggunakan bahasa Indonesia baik di
lingkungan tempat mereka bekerja maupun di desa. Bahasa ini dianggap lebih egaliter
dan mewakili kondisi mereka yang sebenarnya. Di sisi lain dapat dilihat dari cara mereka
berpakaian. Bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, menjadi pelayan di tokotoko seringkali mengisi waktu liburnya dengan berbelanja di supermarket di kota terdekat
atau saling mengunjungi teman di desa lain. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum
migrasi, karena dalam budaya petani kegiatan seperti ini dianggap kurang layak
dilakukan oleh perempuan. Semua ini terjadi sebab interaksi desa-kota yang semakin
intensif melalui para migran (baik perempuan maupun laki-laki) yang bekerja di sektor
modern telah membuka peluang masuknya nilai-nilai baru dan mendorong berubahnya
nilai-nilai adat dan memudarnya ikatan komunal masyarakat.
Dalam perkembangan keterlibatan perempuan Atoni Meto di luar rumah
bukanlah sesuatu yang baru, namun dewasa ini keterlibatan itu memperlihatkan bahwa
perempuan telah merespon langsung perubahan ekonomi rumah tangga dan
perkembangan aspirasi perempuan. Banyak perempuan yang pergi ke kota-kota lain
untuk bekerja di sektor modern, sebagai pegawai negeri, pelayan toko, untuk menjadi
buruh atau pedagang di berbagai pasar.
Keterlibatan perempuan Atoni Meto di luar rumah sekaligus menjelaskan bahwa
perempuan Atoni Meto tidak selalu berada di sektor tradisional dengan identitas budaya
yang selama ini membentuk diri mereka. Mereka juga telah membangun identitas baru
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bagi dirinya, tidak hanya sebagai perempuan yang berdiam di rumah dan menjalani
tugas-tugas kerumahtanggaan, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karier dengan
berbagai simbol baru yang mencerminkan adanya pergeseran nilai.
Dalam konteks pergeseran ini, simbol-simbol yang menjadi identitas kebudayaan
akhirnya bukan lagi sebagai pengarah yang menentukan code of conduct dalam suatu
masyarakat yang dipatuhi, tetapi menjadi alat bagi perjuangan kepentingan pihak-pihak
penting tertentu baik individu maupun kelompok. Contohnya simbol ike suti dan suni
auni10 tidak hanya menjadi penunjuk identitas bagi perempuan dan laki-laki Atoni Meto
yang dilihat sebagai dua kutub yang saling melengkapi, tetapi telah menjadi alat yang
diperuntukkan kepentingan laki-laki. Laki-laki mengklaim bahwa suni auni lebih penting
dan berharga dari ike suti. Hal ini dibuktikan bahwa suni auni yang dipakai oleh laki-laki
untuk bekerja dapat membawa masuk hasil berupa makanan untuk kehidupan keluarga.
Dalam hubungan dengan ini maka ruang perempuan dalam rumah dibatasi, yang oleh
Arif Budiman dikatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah tangga
dianggap sebagai pekerjaan ‘demi cinta’ karena itu gratis, atau kalau dibayar harganya
sangat murah tidak sesuai dengan harganya yang berlaku di pasar.11 Kecenderungan ini
telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.
Upaya untuk meninggalkan nilai-nilai lama belum sepenuhnya berhasil.
Seringkali unsur nilai tradisional yang paternalistik masih mendominasi perilaku
seseorang. Di satu pihak pergeseran penilaian terhadap simbol-simbol yang terjadi

10

Ike suti, adalah perkakas kembar yang digunakan perempuan Atoni Meto sebagai alat pemintal benang
dan merupakan lambang kerja perempuan. Dipakai sebagai identitas perempuan Atoni Meto. Sedangkan
suni auni adalah perkakas kembar yang digunakan oleh laki-laki Atoni Meto untuk mempermudah tugastugas berburuh, berkebun dan berperang. Merupakan lambang kerja laki-laki. Dipakai sebagai identitas
laki-laki Atoni Meto. Baca: Eben Nubantimo, Sidik Jari Allah Dalam Budaya…, Sda, Hal.4
11
Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta, Gramedia, 1981, hal.33
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menunjukan gejala adanya nilai baru, tetapi di pihak lain peranan-peranan baru yang
dimainkan perempuan di sektor ‘publik’ dianggap oleh masyarakat Atoni Meto tidak
sesuai dengan simbol-simbol budaya yang mereka gunakan selama ini.12
Ketidaksesuaian simbol-simbol budaya dari yang lama kemudian bergeser ke
yang baru tidak harus diabaikan. Pergeseran yang terjadi dalam masyarakat ini menuntut
dari komunitas bersangkutan untuk memikirkan dan merumuskan kembali pembagian
kerja yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki Atoni Meto. Pertanyaan awal yang
mendasari studi ini adalah: apakah perubahan yang terjadi merupakan keterpaksaan
karena adanya pengaruh teknologi pertanian modern dan gerak migrasi ke kota-kota,
ataukah itu merupakan pergeseran alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat itu
sendiri. Ataukah transformasi itu terjadi secara bersamaan, baik karena faktor internal
maupun eksternal?
Studi ini lebih menitikberatkan pada pergeseran penilaian terhadap simbol-simbol
yang berlaku di masyarakat Atoni Meto yang berkaitan dengan status dan peranan
perempuan di pedesaan, serta hubungannya dengan laki-laki. Studi ini berupaya untuk
menggambarkan bagaimana status dan kedudukan perempuan yang memasuki sektor
modern (seperti pegawai negeri, tenaga kerja pabrik, pelayan toko dan lembaga sosial
masyarakat) dalam lingkup keluarga dan masyarakat desa yang akan dilihat dari
perspektif jender.

12

Bdk.Eny Telnoni-Funay, “Konsep Feto-Mone (Feminin-Maskulin) sebagai Simbol Keseimbangan dan
Keutuhan dalam Kehidupan Masyarakat Atoni Meto”, dalam: Asnat M.Natar (Editor), Perempuan
Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks, Yogyakarta, Pusat Studi Feminis, 2004, hal.181-184
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1.2 Rumusan dan Batasan Permasalahan
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan sejauh mana dan
mengapa terjadi pergeseran sistem nilai berkaitan dengan peran jender di masyarakat
Atoni Meto. Agar pembahasan ini lebih terarah, penulis mencoba memetakan
permasalahan di atas dengan pertanyaan-pertanyaan berikut :
a. - Bagaimana pembagian kerja menurut jender secara tradisional dalam
masyarakat Atoni Meto?
- Bagaimana hal itu tercermin dalam simbol-simbol tradisional?
b.

Bagaimana masuknya teknologi pertanian modern (1980/1981) yang
sejalan dengan akeselerasi pembangunan Orde Baru dan migrasi
mengubah pembagian kerja dan imaji jender masyarakat Atoni Meto?

c. - Bagaimana konsep jender masyarakat Atoni Meto kontemporer,
dan apa pandangan orang Atoni Meto tentang pembagian kerja antara
perempuan dan laki-laki?
- Apa perbedaan pandangan orang Atoni Meto yang bekerja di sektor
tradisional dan di sektor modern?
d. Bagaimana penilaian orang Atoni Meto terhadap simbol jender
tradisional yang berubah?
e.

Sejauh mana pergeseran penilaian terhadap simbol-simbol tradisional
mempengaruhi identitas etnis dan membentuk pola perilaku masyarakat
Atoni Meto?
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1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :
a.

- Mendeskripsikan simbol-simbol jender dalam masyarakat Atoni Meto.

b.

Mendeskripsikan teknologi pertanian modern yang masuk (1980/1981)
sejalan

dengan akselerasi pembangunan nasional semenjak Orde

Baru.
c.

Menganalisa pergeseran

konsep

jender dan penyebab

terjadinya

pergeseran yang mempengaruhi identitas masyarakat Atoni Meto.
d.

Memahami pola

perilaku orang Atoni Meto

dalam

menyikapi

perubahan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang terjadi
sekarang ini.

1.4 Relevansi
Penelitian ini mempunyai beberapa relevansi :
Pertama : Bagi masyarakat, penelitian ini ingin menghadirkan perspektif yang berbeda
dengan perspektif yang selama ini dominan dalam masyarakat Atoni Meto
yaitu perspektif feminis. Dengan perspektif baru yang muncul, masyarakat
diharapkan mempunyai bahan studi banding,

yang selanjutnya dapat

menyikapi keberadaan perempuan secara lebih bijak.
Kedua : Sebagai kontribusi bagi kajian jender dan kajian budaya, penelitian ini
merupakan sumbangan untuk mempelajari dan mengetahui sejauh mana
perubahan sosial dan ekonomi

mempengaruhi identitas jender, dengan

mengangkat contoh masyarakat Atoni Meto di Nusa Tenggara Timur.
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1.5 Kerangka Teoretis
Masyarakat Atoni Meto mengenal pembagian kerja secara seksual dan pola
tingkah laku yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Pembagian kerja ini bukan soal
kodrati, tetapi terbentuk dalam proses belajar dan ditegaskan dalam simbol rumah adat
masyarakat Atoni Meto. Dalam hubungan dengan rumah, H.G.Schulte Nordholt menulis
“Setiap hari orang Atoni Meto diperhadapkan dengan sistem yang mencakup segala
sesuatu (meskipun bukan sistem yang tertutup). Sistem ini terkristalisasi dalam bentuk
rumah di mana ia tinggal (ume kbubu) dan rumah di mana tamu-tamu diterima (lopo).”13
Pembagian kerja secara seksual yang terbentuk dalam rumah masyarakat Atoni
Meto diumumkan secara terbuka pada saat anak lahir yang ditandai dengan simbol ike
suti dan suni auni, agar keluarga dan masyarakat mendidik dan mengarahkan anak
perempuan dan laki-laki sesuai dengan pembagian kerja yang sudah digariskan bagi
mereka dalam budaya dan komunitas adat. Pembagian kerja tersebut membentuk
identitas masyarakat, dan identitas tersebut mengungkapkan ‘konsep diri’ yang
dikembangkan dalam keluarga dan interaksi dengan lingkungannya.
Berhubungan dengan pembagian kerja, Karl Marx dalam bukunya Das Kapital
menjelaskan sifat-sifat dan pembagian kerja secara spontan dalam keluarga, di mana pada
awal perkembangan pembagian kerja diperlihatkan dalam tindakan masing-masing jenis
kelamin. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, memberikan kekuatan pada
laki-laki untuk mengatur perempuan sebagai kekuatan kerja. Berdasarkan pertimbangan

13

H.G.Schulte Nordholt, The Political System..., Sda.., hal.428
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hubungan kerja antara jenis kelamin tersebut, akan menimbulkan hubungan
kepemilikan.14
Pandangan Marx tentang perempuan dalam hubungan dengan keluarga tidak
dapat dilepaskan dari pemikiran Engels dalam bukunya The Origin of the Family, Private
Property and The State,15 di mana Engels menjelaskan bahwa subordinasi perempuan
dimulai dengan munculnya kepemilikan pribadi. Berdasarkan keberadaan kepemilikan
pribadi, sistem produksi dan perdagangan berkembang. Pada akhirnya laki-laki yang
menguasai alat-alat produksi. Implikasi lebih lanjut yaitu bahwa laki-laki akan
mendominasi berbagai hubungan dalam bidang sosial, politik dan kemasyarakatan.
Mulailah dominasi laki-laki terhadap perempuan berlangsung.
Seiring dengan perkembangan peradaban ke arah industrialisasi maka terjadi
penegasan pemisahan antara wilayah domestik dan wilayah publik. Wilayah publik
merupakan wilayah produksi yang menghasilkan keuntungan materi, sementara itu
wilayah domestik dipandang sebagai bukan wilayah produksi karena tidak memberi
keuntungan apa pun. Berhubungan dengan wilayah domestik maka kedudukan
perempuan dianggap sudah selayaknya berada pada rumah dan sekitarnya. Kedudukan
perempuan dalam wilayah domestik telah menjadikan perempuan secara ekonomis
tergantung pada laki-laki, demikian pula kedudukan sosial ekonomi perempuan
ditentukan oleh dan tergantung pada kedudukan laki-laki.
Dalam hubungan dengan kedudukan/posisi kaum perempuan, feminis Marxis
mempunyai asumsi bahwa rendahnya status perempuan bersumber pada struktur

14

Andrew Carpenter, 2000, Marxis, dalam: www.marxist.org/archieve/marx/work.htmal; download, 18
Mei 2008, jam 10.35
15
Frederick Engels, Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, Jakarta, Kalyanamitra, 2004,
hal.31-96
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produksi. Dua komentar yang selalu dikeluarkan oleh penganut Marxisme ketika
membahas kaum perempuan adalah bahwa hubungan antara suami istri sama dengan
hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis, dan bahwa tingkat kemajuan
masyarakat dapat diukur dari status kaum perempuannya. Situasi ini mendorong
munculnya analisis feminis Marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai bagian
dari penindasan kelas dan produksi.16
Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan
teori feminis Marxis, karena penulis berangkat dari keadaan riil dunia kerja masyarakat
Atoni Meto. Kajian kaum feminis Marxis umumnya didasarkan pada teori Engels17 yang
menguraikan awal jatuhnya status perempuan dimulai sejak terjadinya perkembangan
milik pribadi seiring dengan perubahan bentuk masyarakat termasuk keluarga.18 Sejak
masa perburuan, posisi perempuan ada di sekitar domestik, karena selain harus mengasuh
anak, perempuan berkuasa sebagai tuan di wilayahnya (rumahnya). Sesuai dengan
perkembangan masyarakat yang mulai hidup secara menetap dengan bercocok tanam,
kedudukan perempuan tetap di rumah. Sampai ketika laki-laki memegang fungsi
produksi dengan hak milik berupa peralatan pertanian, lahan pertanian serta kekayaan
lain maka kedudukan laki-laki semakin kuat dan penting. Hal ini menjadikan laki-laki
kemudian menguasai perempuan di semua aspek kehidupan, yang pada akhirnya
melahirkan sistem patriarki.19

16

Untuk mode produksi/relasi produksi, baca: Lindsey German, “Theories of the Family” dalam: Rosemary
Hennessy & Chrys Ingraham (ed), Materialist Feminism: A Reader in Class, Difference and Women’s
Lives, New York & London, 1997, hal. `147-153
17
Charnie Guettel, Marxism & Feminism, Canada, Dumont Press Graphix, 1974, hal.51
18
Charnie Guettel, Marxism & Feminism.., Sda.., hal. 7-15
19
Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual…, Sda. hal.22-23
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Menurut feminis Marxis, patriarki berkaitan dengan sistem ekonomi, dengan
hubungan produksi. Ada kekuatan lain yang mempengaruhi patriarki: ideologi, misalnya,
yang memainkan peranan sangat penting dalam memperkuatnya. Sejumlah feminis,
terutama mereka yang disebut “feminis radikal” beranggapan bahwa patriarki ada
sebelum pemilikan pribadi, bahwa kenyataannya eksploitasi perempuan telah
memungkinkan adanya kepemilikan

pribadi. Mereka juga berpendapat bahwa

sebagaimana patriarki bukan hanya akibat dari perkembangan pemilikan pribadi, patriarki
juga tidak akan hilang begitu saja ketika pemilikan pribadi dihapuskan.20
Bagi feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas
dalam relasi produksi, sehingga persoalan perempuan diletakkan dalam kerangka kritik
terhadap kapitalisme, terutama pada sistem mode produksi.21 Dengan demikian ketika
berbicara posisi kaum perempuan, feminis Marxis mempunyai asumsi bahwa rendahnya
status perempuan bersumber pada struktur produksi.
Dalam era kapitalisme modern, penindasan perempuan diperlukan karena
menguntungkan kapitalisme. Mansour Fakih, menguraikan bentuk penindasan itu
bermacam-macam.22 Pertama, apa yang dikenal dengan eksploitasi di rumah. Dalam
analisis ini perempuan diletakkan sebagai “buruh" yang dieksploitasi laki-laki di rumah
tangga. Eksploitasi di rumah akan membuat buruh laki-laki di pabrik bekerja lebih
produktif. Dengan demikian kapitalisme diuntungkan oleh eksploitasi perempuan di
rumah. Kedua, perempuan juga berperan sebagai buruh murah, sehingga memungkinkan
harga tenaga kerja juga murah, yang akhirnya menguntungkan kapitalisme. Masuknya
20

Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum
Perempuan, Yogyakarta, Bentang, 1996, hal.39
21
Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001,
hal.153
22
Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal.104

13

perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah, menciptakan “buruh cadangan”.
Melimpahnya buruh cadangan ini memperkuat posisi tawar-menawar kaum kapitalis dan
mengancam solidaritas kaum buruh. Kesemuanya itu mempercepat akumulasi kapital
bagi kapitalis.
Golongan feminis Marxis beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan
bersifat struktural (akumulasi kapital dan divisi kerja), maka perlu ada revolusi. Mengutip
tulisan Engels,23 menawarkan solusi untuk membebaskan perempuan, yakni menghapus
institusi keluarga, karena keluarga identik dengan kapitalisme yang mengeksploitasi
perempuan, dengan cara yang sama seperti proletar dieksploitasi. Sebagai ganti keluarga
kolektif, di mana semua pekerjaan rumah dikerjakan secara kolektif. Bagi feminis Marxis
perubahan status perempuan akan terjadi melalui revolusi sosial, dengan menghapus
status perempuan sebagai pekerja tidak dibayar.
Dengan

menghapus

status

perempuan

sebagai

pekerja

tidak

dibayar,

menyebabkan semakin “tersingkirnya” perempuan dari sektor pertanian. Teknologi
pertanian modern dalam masyarakat Atoni Meto pun mengakibatkan semakin terbatasnya
ruang gerak perempuan. Perubahan ini terjadi pada saat pemerintah pada masa Orde Baru
memperkenalkan pada masyarakat teknologi pertanian modern (1980/1981), yang
memungkinkan bahwa pekerjaan di luar rumah (pekerjaan laki-laki) dapat digunakan
untuk mengumpulkan kekayaan materi, bukan lagi hanya untuk subsistensi. Hal ini
berakibat Suni auni yang dipakai sebagai alat produksi untuk menghasilkan makanan,
bagi laki-laki dijadikan sebagai alat yang lebih penting dari ike suti. Dalam hubungan
dengan ini perempuan dibatasi ruang geraknya di sektor domestik, supaya laki-laki bebas

23

Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial…, Sda…, hal.105
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berkuasa di luar maupun di dalam rumah. Akibatnya pekerjaan perempuan di sektor
domestik menjadi tempat eksploitasi dan cenderung kurang dihargai.
Namun di sisi lain, sistem kapitalisme membuat orang Atoni Meto semakin
tergantung pada barang dan jasa yang harus dibayar dengan uang, dan karena laki-laki
sendiri sering kurang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, banyak perempuan yang mulai
memasuki sektor pekerjaan modern. Dengan kata lain, kebutuhan materi mendorong
perempuan meninggalkan ruang domestik dan memasuki ruang publik.
Berangkat dari feminisme Marxis, kita dapat mengasumsikan bahwa perubahan
pada cara hidup dan modus produksi tersebut mengakibatkan terjadi perubahan pula pada
konsep jender Atoni Meto. Apa bentuk dan sifat perubahan tersebut akan diteliti dalam
studi ini.

1.6 Tinjauan Kepustakaan
Disain rumah adat masyarakat Atoni Meto yang memperlihatkan identitas
jender telah ditulis dalam beberapa buku dan artikel. Tulisan-tulisan tersebut berupaya
menggambarkan bagaimana orang Atoni Meto mendisain (design) rumah adat menjadi
simbol dalam pembentukan identitas masyarakat, dan bagaimana masyarakat menjalani
peran sosial sesuai dengan simbol yang telah digariskan dalam budaya dan komunitas
adat. Akan tetapi sampai dengan karya tulis ini dibuat belum ada tulisan yang secara
spesifik menggambarkan bagaimana nilai suatu simbol yang semula menjadi identitas
budaya mengalami pergeseran dalam penilaian akibat masuknya nilai-nilai baru sehingga
mendorong berubahnya nilai-nilai adat yang semula dikenal dalam simbol-simbol
tersebut. Sebagian besar buku, disertasi, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan
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disain rumah adat lebih terfokus pada analisis makna simbol dalam peran jender yang
dilihat dari segi teologis dan antropologis. Di antaranya adalah H.G.Schulte Norholt
(1971), dengan bukunya The Political System of the Atoni of Timor; Eben Nubantimo
(2005), judul bukunya Pemberita Firman Pencinta Budaya, dan buku lainnya Sidik Jari
Allah Dalam Budaya (2005); Sebuah disertasi dari Albinus L.Netti (1997) dengan judul
Ibadah dan Misi; serta artikel dari Clark E.Cuningham (1964) yaitu Order in the Atoni
House, dan terdapat beberapa nama lain yang tertulis di bawah ini. Semua ini penting,
tetapi di sisi lain masyarakat Atoni Meto telah berhadapan dengan perubahan-perubahan
yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi identitas jender orang Atoni
Meto, sehingga mestinya juga mendapat tempat di dalam ruang publik.
Buku, disertasi, skripsi maupun artikel yang ditulis berusaha menganalisa makna
simbol-simbol dalam pembagian peran dan pola tingkah laku yang berbeda bagi
perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, peran perempuan dan laki-laki dilihat dari
segi teologis, juga konsep keseimbangan dan keutuhan perempuan dan laki-laki
masyarakat Atoni Meto.
Buku yang pertama, ditulis oleh H.G.Schulte Nordholt (1971), dengan judul The
Political System of the Atoni of Timor, menguraikan kajian historis sistem pemerintahan
masyarakat Atoni Meto beserta segenap tatanan adat yang telah dilembagakan secara
turun temurun. Kajian historis ini dimulai dengan memperlihatkan sejarah keberadaan
suku Atoni Meto yang mendiami wilayah TTS di NTT, adat kebiasaan yang berlaku, dan
sistem politik yang ada dalam kerajaan Atoni Meto. Dalam pengorganisasian sosial
masyarakat Atoni Meto terpilah-pilah berdasarkan tempat yang berbeda-beda. Adat bagi
orang Atoni Meto bukan hanya digunakan sebagai ritual kepercayaan, namun juga
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digunakan dalam pola-pola kemasyarakatan termasuk di dalamnya untuk perlindungan
dan konservasi alamnya. Ada kepercayaan pada Masyarakat Atoni Meto bahwa, gunung,
pohon-pohon dan batu-batu besar ada penunggunya yang melindungi alam, karena itu
patuh disembah. Buku ini juga menguraikan secara detail sejumlah simbol-simbol
eksistensi masyarakat Atoni Meto yang dijumpai sejak zaman penjajah. Simbol-simbol
tersebut ditemukan dalam rumah adat yang dikenal sebagai lopo dan ume kbubu. Mereka
mempunyai struktur adat yang cukup kuat, dan berbagai upacara ritual yang dianggap
sakral dan ditandai dengan simbol-simbol sebagai petunjuk untuk hidup.
Buku yang ditulis oleh Eben Nubantimo (2005), dengan judul Pemberita Firman
Pecinta Budaya, memuat upaya melakukan dialog yang dinamis, dialektis, dan
berkesinambungan antara Firman Allah dan pengalaman suku Atoni Meto di Timor.
Buku ini terdiri dari enam bab, dan satu bab diantaranya berbicara tentang rumah adat
sebagai simbol rumah Allah. Buku ini berisi pengalaman perjumpaan yang hidup dengan
Allah dalam budaya. Perjumpaan ini terjadi bukan hanya dengan membaca Alkitab, tetapi
juga terjadi dalam sejumlah simbol-simbol seperti di kebun-kebun para petani, di meja
makan orang Atoni, di dalam rumah mereka dan di desa-desa yang jauh dari keramaian
dan hiruk pikuk kota. Baginya teologi tidak hanya terdapat dalam ruang ibadah, tetapi
juga terjadi pada saat petani-petani menanam jagung di kebun, atau duduk makan di
rumah.
Buku yang berupaya menjajaki makna Allah dalam perangkat budaya suku-suku
di NTT, dengan judul Sidik Jari Allah Dalam Budaya, yang juga ditulis oleh Eben
Nubantimo (2005), berisi tentang mencari dan menemukan makna Allah dalam sejumlah
simbol-simbol budaya. Makna Allah itu ditemukan dalam simbol ike-suti dan suni-auni,
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tenun ikat, perangkat musik gong, balatete (tato), dan simbol buaya. Ajakan menemukan
Allah di dalam simbol-simbol tersebut dibuat berdasarkan keyakinan bahwa Allah sudah
selalu bekerja dalam budaya, sejarah dan agama suatu masyarakat. Jauh hari sebelum
para misionaris datang ke dalam masyarakat itu untuk memperkenalkan agama Kristen
kepada mereka, Allah terlebih dahulu hadir di sana. Dengan berbagai cara Ia bekerja
dalam dan melalui budaya, sejarah, dan agama masyarakat itu untuk mendatangkan
kebaikan bagi warga masyarakat.
Sebuah disertasi dengan judul Ibadah dan Misi, yang ditulis oleh Albinus L.Netti
(1997) pada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, menguraikan tentang ritus-ritus yang
dikenal dalam budaya Atoni Meto, dan salah satu dari bab disertasi ini membahas
pembangunan jemaat sebagai proses spiritual yang dilihat dalam struktur rumah
masyarakat Atoni Meto, dalam kaitan dengan pembangunan keluarga terkait identitas
jender.
Sebuah skripsi, dengan judul Rumah Adat Timor, Suatu Tinjauan Etnologis dan
Teologis Terhadap Bentuk dan Fungsi Rumah Adat Timor, yang ditulis oleh Rut Ester
Nokas (1991), di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, membahas tentang
bagaimana proses membangun sebuah rumah adat di Timor lengkap dengan bahan-bahan
yang digunakan dan diakhiri dengan sebuah refleksi teologis mengenai kehadiran Allah
dalam rumah Adat.
Skripsi lain, yang juga dari Fakultas Teologi, Universitas Kristen Arta Wacana
Kupang, ditulis oleh Emma Efrosina Marcy Tualaka (2004), dengan judul Ume Ao
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Mina/Ao Leko, merupakan suatu tinjauan teologis kontekstual terhadap Lopo Mnasi24
berdasarkan pertemuan antara nilai budaya Atoni Meto dan kehadiran Gereja Protestan.
Sebuah artikel dengan judul “Order In The Atoni House” yang ditulis oleh Clark
E.Cuningham (1964) dan telah diterbitkan dalam jurnal Bijdragen Tot de Taal, Land-en
Volkenkunde, berisi tentang gambaran tatanan sosial masyarakat Atoni Meto yang
dimengerti dalam kategori ganda dan disimbolkan dalam rumah adat lopo dan ume
kbubu. Dari kategori ganda tersebut memperlihatkan pembagian peran yang tegas antara
perempuan dan laki-laki Atoni Meto. Dan masyarakat suku Atoni Meto menjalani
kehidupannya sesuai dengan pembagian peran yang telah terbentuk dalam rumah adat
tersebut.
Sebuah artikel lain yang telah diterbitkan, dengan judul “Konsepsi Feto-Mone25
(feminin-maskulin) sebagai Simbol Keseimbangan dan Keutuhan dalam Kehidupan
Masyarakat Atoni Meto”, yang ditulis oleh Pdt.Eny Telnony-Funay, dan diterbitkan
dalam buku Perempuan Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks (2004), berisi
secara garis besar konsepsi feto-mone dalam sistem dan struktur bangunan rumah
masyarakat Atoni Meto dengan menarik satu refleksi teologis terhadap perempuan dan
laki-laki.

24

Lopo Mnasi dipahami sebagai Rumah Tua dalam pandangan orang Atoni Meto yang berdiam di
kecamatan Amanatun Utara, kabupaten TTS-NTT. Baca: Ema Efronia Marcy Tualaka, Ume Au Mina/Ao
Leko, Suatu Tinjauan Teologis Kontekstual Terhadap Lopo Mnasi Berdasarkan Pertemuan antara Nilai
Budaya Atoni Meto dan Kehadiran Gereja di Put’ain Kecamatan Amanatun Utara, (Skripsi), Fakultas
Theologia UKAW, Kupang, 2004, hal.25
25
Feto berarti perempuan. Dalam hubungan dengan garis keturunan, seorang yang dihitung melalui garis
keturunan ibu dikategorikan sebagai feto. Mone berarti laki-laki. Dalam hubungan dengan garis keturunan
ayah dikategorikan sebagai mone. Lihat: Eny Telnoni, “Konsep Feto-Mone (Feminin-Maskulin) Sebagai
Simbol Keseimbangan dan Keutuhan dalam Kehidupan Masyarakat Atoni Meto,” dalam: Asnat M.Natar,
(Editor), Perempuan Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks, Yogyakarta, Pusat Studi Feminis, 2004,
hal.175
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Buku, disertasi, skripsi maupun artikel yang telah ditulis, berbicara mengenai
nilai-nilai simbol tradisional sebagai identitas masyarakat Atoni Meto dalam perspektif
teologis dan antropologis. Kajian ini akan berbicara mengenai proses pergeseran dalam
penilaian simbol-simbol tradisional sebagai identitas masyarakat Atoni Meto yang terjadi
dalam konteks masyarakat yang berubah. Pada wilayah inilah karya tulis ini dapat
ditempatkan. Karya tulis ini merupakan upaya kecil untuk melihat pergeseran penilaian
masyarakat terhadap simbol-simbol tradisional yang berkaitan dengan jender dari
perspektif budaya dan feminis.

1.7 Metodologi Penelitian
Agar supaya dapat mendekati dan menjawab permasalahan yang sudah
dipaparkan di atas, maka kerangka teoretis dipakai sebagai jawaban sementara, metode
penelitian dengan tujuan mendapat data, tehnik penelitian untuk terjun ke lapangan,
tehnik pengolahan data yang berguna untuk dapat menjelaskan serta melakukan sedikit
teoretisasi mengenai permasalahan yang ditemukan.

1.7.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
yang telah dibangun. Oleh karena itu metode/pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
kualitatif26 dengan metode wawancara mendalam.27 Metode wawancara mendalam

26

Pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menekankan
pendekatan humanistik untuk memahami realitas sosial, dan menekankan pandangan terbuka terhadap
kehidupan. Disamping itu penelitian kualitatif menekankan interaksi peneliti dan responden secara
langsung. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki tendensi memotret sesaat (snapshot),
penelitian kualitatif menekankan pentingnya menghubungkan tindakan, ucapan, dan gerak isyarat dari
responden dengan konteks. Lihat: penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian
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dipakai, dalam hal ini peneliti meminta orang-orang berbicara tentang budaya yang telah
membentuk hidup mereka, dengan membiarkan mereka berbicara tanpa banyak menyela
untuk bisa mengikuti sejauh mana respon mereka terhadap budaya sendiri.

Untuk

menjaga agar wawancara tidak jauh menyimpang dari maksud tulisan ini, pertanyaanpertanyaan diarahkan pada simbol-simbol budaya yang sudah mereka kenal, nilai
simbolik dari kegiatan-kegiatan dan lambang-lambang yang dijadikan simbol, sejauh
mana simbol-simbol itu membentuk kehidupan mereka, dan akhirnya menelusuri apakah
nilai simbol itu masih ada ataukah mengalami pergeseran dalam penilaian sesuai dengan
perkembangan zaman. Kesemua ini menjadi penentu dalam memberikan banyak
keterangan.

1.7.2 Strategi Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data :
Pertama : Melakukan telaah terhadap literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan
dengan pokok permasalahan dari

topik

penelitian, baik

buku

ilmu

pengetahuan, majalah, dan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh
data sekunder, dan juga untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya di masyarakat Atoni Meto.
Kedua : Pengalaman hidup masyarakat Atoni Meto. Dalam hal ini siapa yang akan
kuantitatif, dalam: Trisakti Handayani & Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang, 2002,
hal.51-58
27
Metode wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif menekankan partisipasi aktif dari peneliti agar
subjek yang diwawancarai mau mengutarakan isi hatinya dan pendapatnya dengan terbuka dan tanpa
tekanan. Berpartisipasi aktif bukan berarti peneliti harus mendominasi percakapan, tetapi berusaha agar
subjek dapat terus mengungkapkan masalahnya. Tujuan dari wawancara ini bukan sekedar untuk
memperoleh data permukaan saja, tetapi wawacara harus mengarah pada pemahaman akan mengapa dan
bagaimana suatu kasus terjadi. Subjek dengan demikian diajak untuk menggali ke dalam hatinya dalam
menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Lihat: Ester Kuntjara, Gender Bahasa dan Kekuasaan,
Jakarta, Gunung Mulia, 2004, hal.96
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diwawancarai, penulis memilih melakukan purposive sampling. Sampel dipilih
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang paling mungkin bisa
membantu penulis memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
dalam perumusan masalah dan bisa memberi jawabannya secara sungguhsungguh, terbuka, tanpa ada tekanan dan dapat dipercaya.28 Dengan memakai
metode ini memperjelas bahwa sampel yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai
dengan sifat-sifat masyarakat yang hendak diteliti. Dan yang menjadi syarat
utama dari model metode purposive sampling yakni dengan mengenal sifat-sifat
dari masyarakat yang hendak diteliti. Setelah sampel ditentukan berdasarkan
tujuan penelitian, selanjutnya digunakan metode wawancara mendalam. Yang
menjadi perhatian sebelum wawancara dilakukan adalah bahwa yang hendak
diteliti menyangkut dengan budaya Atoni Meto maka penulis sebagai peneliti
perlu mengenal budaya Atoni Meto dengan baik dan juga mengenal masyarakat
setempat, sebaliknya masyarakat mengenal penulis. Dari hubungan yang
demikian diharapkan hasil dari wawancara dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah dibangun dalam penelitian ini. Semua ini dapat terjadi
dengan baik karena penulis pernah tinggal di lokasi penelitian selama lima tahun
dalam masa tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Masyarakat yang diteliti
sebelumnya telah mengenal penulis sebagai pendeta yang pernah melayani di
wilayah Amanuban Tengah dan merupakan bagian dari masyarakat setempat. Ada
hubungan saling percaya antara masyarakat dan penulis. Hal ini yang membuat
masyarakat tidak mencurigai dan berburuk sangka dengan kehadiran penulis.

28

Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta, LP3ES, 1985, hal.110, 122125
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Sebab faktor yang sangat penting dalam penelitian ini adalah subjek penelitian
dapat mengenal dan mempercayai peneliti untuk meneliti budaya mereka.

1.7.3
1.7.3.1

Lokasi, Subjek dan Waktu Penelitian
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Amanuban. Amanuban sendiri dalam

pembagian kecamatan terdiri dari Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban
Tengah dan Amanuban Selatan. Karena luasnya wilayah Amanuban, penulis memilih
kecamatan Amanuban Tengah sebagai fokus penelitian khususnya desa/kelurahan NikiNiki dari sepuluh desa yang tergabung di dalam kecamatan Amanuban Tengah. Alasan
pemilihan terhadap lokasi ini, karena telah terjadi perubahan (modernisasi dan migrasi) di
masyarakat Atoni Meto yang dikenal selama ini memegang nilai-nilai dan aturan adat.
Dan lokasi itu cocok untuk melakukan penelitian dengan fokus pada perubahan budaya.
Penulis sendiri pernah tinggal di tempat ini selama kurang lebih lima tahun, yang akan
memudahkan dalam proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan.

1.7.3.2

Subyek Penelitian
Yang menjadi subyek penelitian adalah: orang-orang Atoni Meto baik yang

tinggal menetap dan bekerja di wilayah Amanuban Tengah, maupun orang-orang Atoni
Meto yang keluar dari wilayah Amanuban Tengah dan tinggal menetap dan bekerja di
luar wilayah Amanuban Tengah, serta orang Atoni Meto yang tinggal menetap di wilayah
Amanuban tetapi bekerja di luar.
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Untuk itu penulis pertama-tama menemui tua-tua adat untuk mendapatkan data
tentang simbol-simbol budaya yang terbentuk dalam rumah yang telah membentuk
kehidupan perempuan dan laki-laki. Pandangan tua-tua adat ini sangat membantu penulis
untuk langkah selanjutnya dalam mewawancarai perempuan dan laki-laki.
Data berikut adalah pandangan masyarakat tentang status dan peran perempuan
dan laki-laki Atoni Meto yang dikenal dalam keluarga. Untuk hal ini penulis menemui
perempuan dan laki-laki Atoni Meto yang bekerja dan tinggal menetap di kecamatan
Amanuban Tengah.
Berikutnya penulis mengadakan wawancara secara mendalam dengan orangorang Atoni Meto yang bekerja di luar desa. Mereka ini keluar pagi masuk rumah sore
hari dan menetap di desa. Penulis juga mewawancarai orang-orang Atoni Meto yang
berasal dari Atoni Meto tetapi tinggal tetap di luar Amanuban Tengah dan bekerja di
kabupaten. Mereka ini pulang kampung sewaktu-waktu kalau ada acara dalam keluarga.
Diharapkan lewat proses tersebut akan mendapat gambaran dan pemahaman
tentang pembentukan simbol-simbol jender dalam disain rumah masyarakat Atoni Meto.
Pengumpulan data selanjutnya adalah dengan cara pengamatan, di sini penulis akan
mengamati bagaimana pola hidup perempuan dan laki-laki Atoni Meto.
Penelitian yang berkenaan dengan rumah adat dan identitas jender dalam
masyarakat Atoni Meto tidaklah mudah. Pertama yang harus disadari adalah bahwa
sumber-sumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang diharapkan dapat membantu
penelitian di masyarakat Atoni Meto sangatlah terbatas, upaya penggalian informasi dari
sumber-sumber lisan juga merupakan tugas yang tidak mudah karena menuntut
kecermatan, juga keterbatasan tokoh-tokoh adat yang akan memberi informasi.
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1.7.3.3 Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang digunakan terbagi dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama
dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2007. Pada tahap ini data-data awal dikumpulkan.
Pada tahap kedua berlangsung pada minggu kedua bulan Februari sampai minggu kedua
bulan April 2008. Pada tahap ini data-data penelitian secara keseluruhan diambil, di
antaranya penentuan orang-orang yang akan diwawancarai dan mewawancarai orangorang yang sudah ditetapkan serta mengadakan pengamatan secara langsung.

1.8

Sistimatika Penulisan
Tesis dengan judul: Rumah Adat dan Identitas Jender, (Studi Kasus dalam

Masyarakat Atoni Meto di Niki-Niki – Nusa Tenggara Timur) terbagi dalam lima bab.
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar
belakang masalah, rumusan dan batasan permasalahan, tujuan penulisan, relevansi,
kerangka teoretis, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian serta sistematika
penulisan.
Bab kedua merupakan uraian tentang identitas masyarakat Atoni Meto (dalam
simbol-simbol) yang dikenal dalam rumah yang membentuk pola perilaku masyarakat.
Pembahasan yang dimulai dengan deskripsi historis masyarakat Atoni Meto dan latar
sosial budaya, dengan melihat kehidupan awal budaya masyarakat Atoni Meto yang
tergambar dari simbol-simbol. Dalam hal ini simbol yang dilihat adalah simbol rumah
adat ume kbubu dan lopo yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki. Juga
simbol yang dipakai sebagai perkakas kerja yakni ike situ dan suni auni yang membentuk
identitas perempuan dan laki-laki Atoni Meto. Pemaparan simbol-simbol ini dengan

25

berangkat dari deskripsi historis masyarakat Atoni Meto menjadi landasan pijak untuk
melihat status dan peran perempuan dan laki-laki Atoni Meto sebelum dan sesudah
modernisasi, dan bagaimana modernisasi mempengaruhi cara pandang masyarakat
terhadap simbol-simbol jender yang menjadi bagian dari tradisi etnis mereka.
Bab ketiga memaparkan proses pergeseran identitas masyarakat Atoni Meto yang
mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Bab ini dibuka dengan menguraikan masuknya
teknologi pertanian modern (1980/1981) yang sejalan dengan akselerasi pembanguan
semenjak Orde Baru. Bab ini juga akan memperlihatkan bagaimana teknologi pertanian
modern menggeser pola pertanian tradisional yang menyebabkan semakin sempitnya
lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan berakibat banyak tenaga kerja menjadi
pengangguran, sehingga terjadi migrasi ke kota-kota untuk memperebut lapangan kerja di
sektor modern. Laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam migrasi inilah yang
menampilkan simbol-simbol baru sebagai simbol kemordenan.
Bab keempat menguraikan hasil penelitian lapangan mengenai konsep jender
dalam masyarakat kontemporer. Bab ini berisi tanggapan masyarakat mengenai konsep
jender dalam simbol-simbol yang selama ini membentuk kehidupan mereka. Simbolsimbol yang dipakai sebagai identitas perempuan dan laki-laki Atoni Meto. Uraian ini
dibagi dalam beberapa bagian, yakni: pertama, bagaimana tanggapan masyarakat
terhadap simbol-simbol jender yang mereka kenal dalam budaya Atoni Meto. Kedua, apa
makna simbol jender bagi masyarakat Atoni Meto. Ketiga, menguraikan pergeseran
penilaian simbol-simbol yang terjadi dan dampaknya terhadap kedudukan perempuan
serta melihat bagaimana cara perempuan Atoni Meto menyikapi pergeseran dalam
penilaian simbol-simbol tersebut.
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Bab kelima merupakan bab penutup sekaligus menjadi catatan refleksi yang
dapat menawarkan sumbangan pemikiran mengenai kehidupan bersama yang dapat
dikembangkan dalam merespon pergeseran penilaian simbol-simbol yang terjadi pada
masyarakat lokal. Hal ini tidak saja berlaku bagi mereka yang adalah masyarakat suku
Atoni Meto di NTT, tetapi juga dapat menjadi salah satu referensi ketika adanya usaha
untuk pemaknaan kembali simbol-simbol budaya yang ada di setiap daerah-daerah di
NTT maupun di mana saja.
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BAB II

KONSEP JENDER DALAM ADAT ATONI METO
DI TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)

2.1 Pengantar
Interaksi sosial antara anggota masyarakat Atoni Meto diikat oleh peraturan atau
tatatertib tertentu, termasuk di dalamnya interaksi antara perempuan dan laki-laki. Pola
interaksi sosial ditentukan oleh dua hal yaitu status dan peranan. Status dan peranan
sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Untuk dapat memahami status dan peranan
dalam tulisan ini, berikut akan dijelaskan masing-masing, agar tulisan ini berangkat dari
pengertian yang sama.
Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing.
Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau
kelompok masyarakat.29 Pada semua sistem sosial terdapat berbagai macam status atau
kedudukan. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara
individu dengan individu dalam masyarakat dan hubungan antara individu dan
masyarakatnya.30
Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan.31 Apabila
seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang
dimilikinya, ia telah menjalankan peranannya. Antara status (kedudukan) dan peranan
tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi
29

A Nunuk P Murniati, Getar Jender Buku Kedua (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya
dan Keluarga), Magelang, Indonesiatera, 2004, hal.72
30
Anne Hommes, Perubahan Peran Pria & Wanita dalam Gereja & Masyarakat, Yogyakarta, Kanisius,
1992, hal.23
31
Anne Hommes, Perubahan Peran Pria dan Wanita Dalam Gereja & Masyarakat...,Sda.., hal.20
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tanpa peranan. Status (kedudukan) seseorang menentukan juga peranannya. Dengan kata
lain “status” mengandung penilaian, “peranan” relatif netral. Status bisa ‘tinggi’ atau
‘rendah’ sedangkan peranan sekedar ‘berbeda’ atau ‘sama’. Jika status dan peranan
dikaitkan dengan konsep jender dalam masyarakat Atoni Meto, peranan laki-laki berbeda
dengan peranan perempuan, tapi itu tidak otomatis berarti statusnya juga berbeda.
Artinya bahwa pekerjaan perempuan berbeda daripada laki-laki, menunjukkan status
perempuan pun bisa sama tinggi atau sama rendah dengan laki-laki. Bertolak dari
pengertian di atas dapat dikatakan status dan peranan merupakan hal yang sangat penting
bagi seseorang, karena dengan status dan peranan yang dimiliki oleh seseorang, ia dapat
mengatur perilaku dirinya dan orang lain.
Berkenaan dengan penempatan status atau kedudukan antara perempuan dan lakilaki Atoni Meto dalam rumah adat di TTS secara luas pandangan H.G.Schulte Nordholt
dapat dipakai. Menurut Schulte Nordholt,32 masyarakat Timor mempunyai konsep
tentang perbedaan status antara perempuan dan laki-laki. Di satu sisi, ketika berbicara
dalam konteks pemberi hidup. Pemberi hidup dalam hal ini dipahami sebagai pencari
nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Laki-laki statusnya sebagai kepala
keluarga (sebagai giver of life) merupakan pihak superior. Di sisi lain dalam konteks
sumber hidup. Sumber hidup yang dimaksud berhubungan dengan pengaturan makanan
untuk kehidupan dalam keluarga. Dalam hal ini perempuan statusnya sebagai ibu rumah
tangga (sebagai source of life) adalah pihak inferior. Masih dalam kaitan dengan sumber
hidup, secara khusus hendak mengadakan ritus-ritus untuk persiapan panen kepada ‘the
ruler’, (= penguasa hidup). Semua itu diselenggarakan di dalam bilik atau tempat
perempuan. Tempat atau bilik perempuan posisinya berada di sisi bagian dalam (nanan)
32

Baca : H.G.Schulte Nordholt, The Political System of the Atoni of Timor…,Sda.., hal.411-419
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dari sebuah rumah adat Timor. Menurut Schulte Nordholt, nanan adalah pusat yang
menyatukan semua bagian (nanan is equivalent to the center in which the ruler lives),
dan merupakan simbol dari totalitas/keutuhan yang dihasilkan olehnya (the center links
the parts together, and is symbolic of the totality which it self effects). 33
Bertolak dari apa yang dikatakan di atas, masyarakat Timor secara filosofis
menempatkan kedudukan antara perempuan dan laki-laki berbeda. Peran sosial
memberikan status yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini fungsilah
yang menentukan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada masyarakat Timor nilai-nilai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki
dimanifestasikan melalui ritual-ritual dan simbol-simbol tentang tempat tinggal (mone –
nanan), yang harus dicari kembali cara memanifestasikan nilai-nilai tersebut dengan
tindakan nyata yang mengatur keseimbangan kedudukan perempuan dan laki-laki pada
masa kini. Ketika terjadi kegagalan memanifestasikan nilai-nilai keseimbangan tersebut,
muncullah penyimpangan nilai yang berakibat terjadi pergeseran identitas.
Studi ini bermaksud mengkaji komposisi nilai-nilai budaya Atoni Meto yang telah
lama berlaku bagi pembentukan identitas perempuan dan laki-laki yang disimbolkan
melalui rumah adat. Dalam uraian akan ditempatkan pada pembahasan identitas jender
masyarakat Atoni Meto dengan penekanannya pada dua rumah adat yaitu, “lopo dan ume
kbubu” yang melambangkan laki-laki dan perempuan.
Bab ini akan menguraikan identitas masyarakat Atoni Meto (dalam simbolsimbol) yang dikenal dalam rumah yang membentuk pola perilaku masyarakat.
Penjelasan ini akan diawali dengan deskripsi masyarakat Atoni Meto dengan melihat
simbol rumah adat yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki dalam
33
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pembentukan identitas jender. Langkah selanjutnya menjelaskan pembagian kerja antara
perempuan dan laki-laki. Kajian ini tetap berhubungan dengan deskripsi historis
masyarakat Atoni Meto.

2.2 Atoni Meto di Timor Tengah Selatan (TTS)34
TTS merupakan salah satu kabupaten di propinsi NTT yang dikenal sebagai
penghasil cendana terbesar, dengan ibu kotanya di SoE. Daerah ini mempunyai luas
wilayah sebesar 3.947 Km2 dengan kepadatan penduduk 74/km2. Jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dari laki-laki. Struktur pemerintahannya dibagi dalam 231
desa/kelurahan, dan 21 kecamatan. Luas wilayah TTS dapat dilihat, sekitar 2.500 ha
digunakan untuk persawahan, sementara alokasi tanah untuk tanaman Lamtoro seluas
41.374 ha. Peternakan atau penggembalaan memperoleh porsi lahan terluas, yaitu 44.908
ha.35
Secara administrasi kabupaten TTS berbatasan dengan sebelah utara adalah
kabupaten TTU (Timur Tengah Utara) dan Ambenu (Timor Leste), sebelah selatan
berbatasan dengan lautan Indonesia, sebelah timur dengan kabupaten Belu dan sebelah
barat berbatasan dengan kabupaten Kupang.
Kelompok masyarakat yang mendiami daerah TTS adalah masyarakat adat Atoni
Meto. Orang Atoni Meto sering juga disebut dengan istilah Dawan,36 mereka adalah

34

Dikutip secara garis besar untuk penulisan ini dari: Krisdyatmiko, Mendobrak Penindasan Atoni Meto,
Jogjakarta, IRE, 2005
35
Sumber : TTS Dalam Angka 2005
36
Sebutan Dawan diberikan oleh orang Belu karena dalam bahasa asli orang TTS disebut Uab Meto. Suku
bangsa serta bahasa ini disebut dengan nama yang berbeda-beda. Orang Belu menyebut “Dawan”. Para
pedagang yang datang dari luar dan orang asing lainnya menyebut “Atoni”. Orang Rote dan Sabu
khususnya yang ada di Timor menyebut “Sonnabai’i”, artinya rakyat Sonnbai. Mereka sendiri menamakan
diri Timor. Dalam buku “The Timorese Problem, Ormeling menggunakan istilah “The Timorese Proper”
(Orang Timor Yang Sebenarnya). Lebih khusus lagi mereka menamakan diri “Atoni Meto” yang berarti
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penduduk asli TTS. Istilah Dawan tidak digunakan oleh orang Atoni Meto yang berdiam
di daerah TTS, tapi dipakai oleh kelompok etnis Belu untuk orang Atoni Meto yang
berdiam di Belu. Dawan bagi etnis Belu diartikan sebagai ‘lawan’.
Masyarakat Atoni Meto mengenal istilah ‘lasi nak atoni’37 yang secara harafiah
berarti “laki-laki adalah kepala semua urusan”. Ungkapan ini menunjukan bahwa budaya
Atoni Meto menganut sistem patriarki. Dalam masyarakat Atoni Meto yang patrilineal
umumnya pemukiman dimulai dari pola keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anakanak. Keluarga yang ada akan membentuk klen kecil yang disebut pulunes, baru
terbentuk kemudian klen besar atau biasa disebut Kanaf (asal usul marga yang sama)
yang dikenal dari marga laki-laki. Kanaf merupakan suatu ikatan genealogis sehingga
para anggotanya mempunyai nama klen yang sama dari garis keturunan laki-laki. Mereka
memiliki perkampungan atau kuan (dusun yang sangat tua) tempat asal usul Kanaf,
lengkap dengan benda-benda keramatnya. Ikatan dalam Kanaf nampak dalam cara
mereka berbakti pada para leluhurnya. Setelah panen ada kewajiban dari para anggota
Kanaf untuk mengunjungi rumah adat guna mempersembahkan sebahagian hasil panen
mereka pada para leluhur.38 Tiap Kanaf mengadakan upacara di rumah adat secara
berkala, yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang dituakan, biasanya setiap tahun sekali.
Selain itu upacara-upacara adat lainnya seperti perbaikan rumah adat, perkawinan, juga
kematian diadakan di rumah adat. Pada upacara adat ini hadir pula anggota dari Kanaf
lain.

orang daerah kering atau daratan. A.D.M Parera, Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor Suatu Kajian
Atas Peta Politik Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia,
(Penyunting) Gregor Neonbasu, SVD, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.44
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Majelis Sinode GMIT, Berita GMIT, Injil dan Adat. No.1 tahun 1989
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Mubyarto dkk, Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, dan Timor Propinsi Nusa
Tenggara Timur, Yogyakarta, Aditya Media, 1991, hal. 131
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Dalam struktur budaya Atoni Meto, masyarakat golongan Usif (raja) merupakan
golongan bangsawan yang sangat dihormati. Mereka juga berkedudukan sebagai kepala
suku. Di bawah Usif ada Amaf, yaitu sekelompok masyarakat yang terdiri dari klen kecil.
Sejajar dengan Amaf ada Meo yang merupakan barisan hulubalang yang mempunyai
tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari segala ancaman yang datang
dari luar daerah. Mereka juga berjuang mempertahankan marga dan kampung halaman
dari segala serangan musuh.
Masyarakat Atoni Meto mengenal sistem genealogis teritorial. Dengan sistem ini
nampak bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang diatur secara keseluruhan, baik
dalam penyelenggaraan hidup sosialnya maupun dalam batas wilayahnya. Dalam wilayah
tersebut terdapat lembaga-lembaga adat yang dipimpin oleh seorang ketua adat dan
dianggap sebagai pemegang kuasa tertinggi di desa tersebut. Jabatan ini diberi sebagai
warisan atau berdasarkan keturunan. Dan biasanya pimpinan adat adalah seorang lakilaki tertua dari keturunan bapak yang berasal dari klen pertama. Dalam menjalankan
kekuasaannya dibantu oleh tua-tua adat yang dikenal dengan sebutan temukung.39
Perkumpulan adat yang terjadi umumnya berdasarkan kekeluargaan atau
kepercayaan. Hal ini selalu disesuaikan berdasarkan struktur masyarakat yang berbentuk
kesatuan genealogis. Dan perkumpulan ini pada umumnya merupakan pendukung dan
pemelihara adat, yang sangat berpengaruh kuat dalam masyarakat.40 Ikatan genealogi ini
telah memperlihatkan tingkat solidaritas kelompok yang tertinggi. Relasi saling
mendukung dan membantu antar kelompok merupakan suatu keharusan dari setiap
anggota Kanaf. Tingkat solidaritas ini hanya terbatas pada lingkungan kelompok yang
39

Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian,
Sejarah dan Budaya, Kupang, 1977, hal.107.
40
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bersangkutan. Kelompok orang tua atau klen merupakan satu kesatuan dasar. Keluarga
besar/Kanaf memiliki kuasa atas keluarga inti (suami, istri dan anak-anak), juga memiliki
kuasa untuk menentukan perkawinan anggota-anggotanya.

2.3 Atoni Meto di Desa Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah
Niki-Niki adalah sebuah desa di kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS), propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Niki-Niki berada di
tengah-tengah lahan pertanian, yang menjadi sumber utama ekonomi di kecamatan
Amanuban Tengah. Komunikasi dengan desa-desa di sekitarnya maupun dengan daerah
perkotaan cukup lancar dan terbuka karena didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Sebagai gambaran umum kondisi daerah Niki-Niki, dapat dilihat pada luas penggunaan
lahan yang ada. Luas Wilayah Niki-Niki 296.65 ha, yang meliputi tanah kering 242,65
ha, tanah sawah 8,02 ha, tanah miring 65,97 ha, tanah berbatu-batu 18,59 ha.41 Keadaan
geografis wilayah Niki-Niki umumnya berbukit-bukit dengan ketinggiannya 500 meter
dari permukaan air laut, sedangkan lembahnya merupakan padang rumput untuk daerah
penggembalaan peternakan dan dijadikan sebagai daerah pertanian melalui sistem
perladangan yang berpindah-pindah.
Jumlah penduduk Niki-Niki pada tahun 2005 menunjukkan penduduk perempuan
2579 jiwa lebih banyak dari laki-laki 2476 jiwa. Jumlah penduduk Niki-Niki seluruhnya
5055 jiwa, kepala keluarga 2157 kk.42 Mayoritas penduduk Niki-Niki adalah suku Atoni
Meto.

41
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Jenis mata pencaharian penduduk Niki-Niki cukup beraneka macam, dengan
akumulasi terbanyak pada sektor pertanian yang mengembangkan tanaman pangan dan
perkebunan khususnya jagung, padi dan kapas. Tersedianya prasarana jalan dan angkutan
yang cukup memadai dan adanya pasar mingguan. Keadaan perekonomian masyarakat
Atoni Meto di Niki-Niki sangat tergantung pada curah hujan. Kalau minimnya curah
hujan dapat mengakibatkan kegagalan panen, dan kalau curah hujannya terlalu tinggi
juga mengakibatkan tanah longsor. Masyarakat di wilayah Niki-Niki dapat melakukan
kegiatan industri kerajinan kecil, yang dikerjakan secara perorangan meliputi menenun
kain, menganyam tikar, mengukir kayu dan lain sebagainya.

2.4 Rumah Atoni Meto: Simbol Perempuan dan Laki-Laki
Rumah bagi suku-suku di NTT termasuk suku Atoni Meto, bukan semata-mata
tempat tinggal, melainkan simbol tata dunia dan tata sosial. Penataan rumah tidak hanya
ditentukan oleh pertimbangan estetis dan fungsional tetapi sekaligus ketentuan bentuk,
letak, arah, jumlah dan lain-lain, semuanya merupakan simbol yang berkaitan dengan
pandangan hidup orang Atoni Meto.43
Menurut

Cunningham,

Atoni

memahami

rumah

dengan

segala

aturan,

perlengkapan dan bagian-bagiannya sebagai sebuah model kosmos. Rumah dipahami
sebagai sebuah penggambaran dari kosmos yang maha luas. Lebih lanjut Cunningham
mengatakan, bahwa Ume (=rumah adat) adalah unit residensial, ekonomi dan pusat ritual
untuk berdoa, penyembahan serta pesta. Ritual pada siklus hidup pada umumnya
dilaksanakan di rumah. Ritual untuk pertanian dimulai dan diakhiri di rumah.44 Uraian

43
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Cunningham tersebut mengandung arti bahwa dari dalam rumah, Atoni Meto menata
seluruh perilakunya. Pemahaman yang baik tentang nilai budaya Atoni Meto ini akan
sangat membantu memahami status dan peran perempuan dan laki-laki.
Ikatan kekeluargaan dinampakkan dengan jelas melalui kesatuan tempat tinggal di
rumah dan perkampungan. Pada tahun 161345 ketika Belanda pertama kali datang ke
pulau Timor dengan kompeni dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie), pada
masa itu nenek moyang suku Atoni Meto sudah tinggal secara berkelompok di puncakpuncak gunung. Dan setiap keluarga selalu membangun rumah mereka di salah satu
gunung. Kebiasaan ini dipicu oleh masalah keamanan. Kelompok-kelompok atau sukusuku yang ada di masa lalu sering terlihat berperang. Agar supaya masing-masing dapat
terlindung keamanannya dan mudah mengamati keadaan musuhnya, maka gunung
merupakan tempat yang cocok. Mereka sangat kuatir akan keselamatan akibat ancaman
musuh, karena itu bermukim saja di gunung belumlah cukup. Kampung yang ada masih
lagi dikelilingi dinding batu, kaktus atau semak duri lainnya. Tujuannya untuk
menghambat musuh agar tidak serta merta mencapai perkampungan. Setiap
perkampungan biasanya didiami oleh sekelompok kerabat dengan seorang yang diangkat
menjadi kepala. Jumlah anggota kerabat yang mendiami tiap-tiap perkampungan berkisar
50-70 orang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu jumlah penduduk masih
sangat terbatas. Apabila kelompok yang ada bertambah banyak akibat adanya
perkawinan, maka pada saat tertentu, kelompok itu memecahkan diri. Dengan cara
demikian kekerabatan menjadi terpencar-pencar. Di hampir tiap gunung tinggal satu
Kanaf. Dan tempat tinggal ini oleh H.G.Schulte Nordholt disebut sebagai pola
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pemukiman nenek moyang suku Atoni yang dalam bahasa Inggris hamlet (hidup
berkelompok di satu tempat menurut pertalian darah).
Orang Atoni Meto dalam hidupnya mengenal beberapa tipe atau bentuk ume, yaitu
ume kbubu (=rumah bulat), lopo, ume le’u (=rumah keramat) dan rumah berbentuk
persegi.46 Tulisan ini secara khusus hanya membahas dua bentuk rumah yang
berhubungan dengan peran perempuan dan laki-laki Atoni Meto, yaitu rumah tempat
tinggal/rumah bulat (Ume kbubu) dan rumah tamu (Lopo). Ume kbubu disebut sebagai
rumah perempuan dan lopo sebagai rumah laki-laki. Di satu kuan (dusun yang sangat tua)
terdapat 6-10 ume kbubu serta satu lopo. Ume kbubu tempat tinggal setiap orang dewasa
di kuan. Lopo adalah rumah milik bersama seluruh anggota kuan. Dalam urutan
membangun ume kbubu selalu didahulukan sesudah itu barulah lopo. Prioritas ini
ditemukan secara terus-menerus dalam bahasa ritual, misalnya di ungkapkan hai ume hai
lopo (tempat tinggal kami, rumah kami).

2.4.1

Ume Kbubu (RumahPerempuan)47
Ume kbubu dipahami sebagai rumah bulat. Atapnya dibuat dari ilalang yang

menutup seluruh rumah menyentuh sampai tanah sekaligus merupakan dindingnya.
Memiliki satu pintu keluar masuk yang tingginya kurang lebih satu meter sebagai
ventilasi, tanpa jendela dan kamar kecil kecuali loteng sebagai tempat penyimpanan
makanan. Bentuk rumah demikian untuk menjaga kehangatan udara di dalam rumah. Hal

46
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yang dicatat di sini adalah ume kbubu merupakan bangunan yang sangat tertutup bagi
dunia luar. Hanya keluarga inti (batih) yang bebas keluar masuk.
Fungsi ume kbubu untuk nakbubu ma nak buak, nahiki ma napana
(=mengumpulkan dan membulatkan, menata dan merapikan).48 Ruangan ume kbubu
terdiri dari ruang atas loteng (pana) dan ruang bawah (nanan). Ruang atas dipakai untuk
menyimpan persediaan makanan keluarga. Tangga ke loteng ada di wilayah perempuan.
Hal ini berarti yang bertugas mengatur makanan adalah perempuan. Ibu pemegang kunci
rumah. Dia yang diperbolehkan mengambil bahan makanan. Adalah pantangan kalau
laki-laki naik ke loteng.
Ruang bagian bawah (nanan) adalah tempat tinggal keluarga. Sisi kanan adalah
wilayah laki-laki. Di wilayah laki-laki terdapat tempat tidur untuk kaum laki-laki, serta
semua peralatan kebunnya (suni auni). Dua buah tiang di bagian kanan diberi nama lakilaki. Tiang yang letaknya dekat pintu masuk disebut ni monef matan (harafiahnya: tiang
depan jantan). Tiang yang letaknya jauh dari pintu adalah ni monef kotin (harafiahnya:
tiang belakan jantan). Laki-laki berkuasa penuh di wilayahnya. Perempuan boleh
memasuki wilayah laki-laki tapi hanya sebatas menata dan merapikan. Di sisi kiri adalah
wilayah perempuan. Pada wilayah ini terdapat dipan untuk kaum perempuan, seperangkat
alat tenun (ike suti), tungku masak, tempayan air, dan balai-balai tempat peralatan makan.
Dua tiang rumah sebelah kiri diberi nama feminin. Yang dekat dengan pintu bernama ni
feto matan (tiang depan perempuan) sedangkan yang jauh dari pintu bernama ni feto kotin
(tiang belakang perempuan). Perempuan berkuasa penuh di wilayah ini dan laki-laki tidak
dilibatkan.
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Makna dari ume kbubu ialah semua yang berada di dalam ume kbubu menjadi
urusan kaum perempuan dan semua yang berada di luar ume kbubu menjadi urusan kaum
laki-laki. Di sini nampak pembedaan antara wilayah serta tugas laki-laki dan wilayah
serta

tugas

perempuan.

Pembedaan

antara

laki-laki

dan

perempuan

disejajarkan/diasosiasikan dengan pembedaan antara dunia atas dan bawah, luar dan
dalam, semua ini menyatu dalam satu simbol rumah. Schulte Nordholt mengatakan
bahwa ume kbubu adalah sebuah mikrokosmos dari orang Atoni.49

Rumah Ume Kbubu
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Sketsa Rumah Bulat (Ume Kbubu) Atoni Meto50
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2.4.2 Lopo (Rumah Laki-laki)
Lopo adalah bangunan bertipe kubah, bertiang empat yang menopang tiang induk
(=ni ainaf). Pada masing-masing tiang terdapat bundaran papan. Ukiran-ukiran pada
bagian tertentu seperti tempat gantungan (=auf hauf), kedua balok utama (=tfa) dan pada
papan penutup pintu loteng. Lopo dibangun di atas fondasi batu setinggi kira-kira satu
meter dan tidak berdinding. Ia terbuka dari segala penjuru. Keterbukaan dibutuhkan
karena kaum laki-laki harus selalu siap untuk bertempur dalam perang suku. Bentuk
rumah demikian agar laki-laki dapat bebas memandang ke dunia luar tanpa halangan.51
Sama seperti ume kbubu, ruangan lopo dibagi dua bagian, ruang atas loteng
dipakai sebagai tempat tidur anak laki-laki yang sudah dewasa (baik yang belum menikah
maupun yang sudah menikah), dan ruang bawah untuk tempat pertemuan. Dua tiang
dibagian kanan mewakili laki-laki, dan dua tiang dibagian kiri mewakili perempuan. Satu
tiang induk mewakili perempuan.
Rumah ini multi fungsi, sebagai tempat untuk menerima tamu, tempat pertemuan
keluarga (klen) untuk bermusyawarah dan menerima wejangan dari amaf (bapa), serta
tempat untuk menyelenggarakan berbagai upacara adat, seperti upacara peminangan,
perkawinan, kematian dan sebagainya. Di sini keputusan mengenai adat dan hubunganhubungan sosial dibicarakan dan ditetapkan. Dalam lopo para laki-laki dan tua adat
melakukan diskusi untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk menentukan aturan adat
dan kesepakatan lain berkaitan dengan perselisihan antar suku maupun perebutan
kekuasaan yang sering terjadi. Perempuan tidak diberi tempat khusus dalam lopo. Dalam
setiap pertemuan yang terjadi di lopo, perempuan turut serta dilibatkan hanya sebatas
51
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Keutuhan dalam Kehidupan Masyarakat Atoni Meto” dalam: Asnath M.Natar, (Editor), Perempuan
Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks, Yogyakarta, Pusat Studi Feminis, 2004, hal.178

41

mendengar dan menerima setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh laki-laki tanpa
mengomentari atau memberi pendapat. Hal menarik yang dicatat ialah, orang bebas
(termasuk perempuan) keluar masuk di lopo tanpa ada batasan.
Makna dari lopo ialah, semua yang berhubungan dengan soal pengambilan
keputusan yang terjadi di lopo menjadi urusan laki-laki karena berada di wilayah lakilaki. Bagi Schulte Nordholt, lopo merupakan refleksi dari sistem politik orang Atoni.52 Di
sini soal-soal kemasyarakatan dipercakapkan.

Lopo (Rumah Laki-laki)
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2.5 Ike Suti dan Suni Auni53 Perkakas Kerja Tradisional Masyarakat Atoni
Meto
Masyarakat Atoni Meto mengenal simbol ike suti dan suni auni sebagai perkakas
tradisional yang membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam wilayah kerja. Dua
perkakas kembar yang membedakan kerja perempuan dan laki-laki dapat diuraikan
sebagai berikut.

2.5.1

Ike Suti : Simbol Kerja Perempuan Atoni Meto
Ike suti adalah benda kembar yang berguna bagi setiap perempuan dewasa Atoni

Meto sebagai alat pemintal benang dalam proses pembuatan tenunan. Ike berupa sebuah
tongkat kecil, bulat, berukuran + 15cm. Di bagian ujung atas diameter + 0,5cm ada kaitan
seperti gasing. Sedangkan ujung bawah yang diameternya lebih besar, kira-kira 4cm
dibuat agak tajam agar dapat diputar. Suti berupa sebuah tempurung atau kulit kerang
yang berfungsi sebagai mangkuk dalam mana ike diputar untuk membuat benang.
Secara garis besar proses pembuatan benang tradisional dapat digambarkan
sebagai berikut: mereka hanya mengenal satu bahan dasar yaitu kapas.54 Kapas yang di
tanam di antara jagung dan ubi dipetik. Setelah dijemur beberapa hari kapas dilepaskan
dari bijinya. Selanjutnya kumparan-kumparan kapas itu diperhalus menjadi sebuah
gulungan. Mulailah tahap membuat benang dengan alat yang mereka pakai ike suti55.
Untuk mendapatkan benang yang cukup buat sebuah kain tenunan selalu dibutuhkan
waktu dua bulan. Setelah benang yang dibutuhkan telah mencukupi untuk sebuah kain,
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langkah selanjutnya mewarnai benang dengan cara mencelupkan. Perempuan Timor
sering meramu sendiri zat pewarna yang dibutuhkan. Zat pewarna diperoleh dari bahanbahan yang tersedia di dalam alam, seperti kunyit, akar mengkudu, daun pepaya dan
tumbuh-tumbuhan lokal lainnya. Benang yang dicelup dalam zat pewarna kemudian
dijemur sampai kering. Setelah proses pencelupan selesai dan warna yang diperoleh
sesuai dengan selera penenun, benang tersebut siap untuk ditenun menjadi sebuah kain
bermotif.56 Semua pekerjaan ini yang dimulai dari menanam kapas, membersihkan,
mempersiapkan benang, sampai pada mewarnai dan menenun dikerjakan seluruhnya oleh
perempuan.
Alat yang digunakan oleh perempuan Atoni Meto untuk menenun disebut otis
yang terbuat dari bambu dan kayu.57 Perempuan Atoni Meto mengenal tiga motif tenun
yaitu ikat, sotis dan buna.58 Dari motif-motif ini akan diketahui siapa penenunnya, dari
marga dan daerah mana sang penenun berasal.
Dengan ike suti tugas utama perempuan adalah di sektor rumah tangga. Meramu,
memintal, menenun dan mengolah makanan. Bekerja di luar rumah tidak ditabukan bagi
mereka. Hanya saja dalam berburu dan berperang perempuan tidak dilibatkan karena
pekerjaan ini sangat membahayakan.
Perempuan Atoni Meto memiliki ketrampilan menenun. Ketrampilan menenun
diwariskan turun-temurun dari leluhur, dan dijadikan sebagai kerajinan dalam rumah
tangga. Menurut Schulte Nordholt fungsi tenun adalah diberikan kepada keluarga (dari
56
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perempuan ke laki-laki dan sebaliknya dari laki-laki ke perempuan) dalam upacara
perkawinan.59 Hal ini memiliki nilai sebagai perekat ikatan kekeluargaan dan
kekerabatan. Di sini ada penghargaan positif dari masyarakat mengenai pekerjaan
menenun. Perempuan Atoni Meto yang dewasa dan hendak menikah akan sangat
memperhatikan hasil tenunannya, sebab syarat bagi seorang perempuan untuk menikah
apabila ike suti perempuan “bercahaya”. Bercahaya yang dimaksud di sini adalah jika
perempuan itu bisa menenun dengan baik, hasil tenunan yang diperoleh halus dan rapi.
Hasil tenunan tersebut dapat dipakai dan menjadi kebanggaan keluarga.

2.5.2 Suni Auni : Simbol Kerja Laki-laki Atoni Meto
Suni auni merupakan benda kembar yang diperuntukkan bagi setiap laki-laki
dewasa Atoni Meto. Suni adalah pedang, sedangkan auni adalah tongkat. Suni auni sering
kali disebut bersamaan dengan benas (parang) dan pali (linggis).
Seperti juga perempuan, dengan alatnya laki-laki mendapat tugas membangun
kehidupannya dengan bekerja. Secara garis besar kerja suni auni dapat digambarkan
demikian: suni auni berguna untuk mempermudah tugas-tugas seperti berburu, berkebun,
bersawah, membangun rumah dan berperang melawan musuh. Wilayah kerjanya berada
di luar rumah. Di luar rumah laki-laki sangat berperan penting untuk menjaga keamanan.
Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat waktu itu tidak aman bagi perempuan
untuk bekerja di luar rumah. Grafik permusuhan antar suku-suku dan kampung-kampung
sangat tinggi. Lagi pula ada kepercayaan bahwa di tiap tempat di alam terbuka; seperti
pohon, batu, sungai dan kampung ada penjaganya berupa makhluk halus. Sektor ini
dianggap tidak aman bagi perempuan, yang aman bagi perempuan apabila ia tinggal dan
59
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bekerja di rumah, untuk itu perempuan dilengkapi dengan ike suti. Laki-laki karena di
luar rumah sebagai penjaga di lengkapi dengan suni auni.
Bekerja dengan suni auni menjadi kebanggaan bagi laki-laki Atoni Meto. Suni
auni menunjukkan identitas laki-laki Atoni Meto yang dewasa. Suni auni bagi laki-laki
Atoni Meto memperlihatkan kepada kita bahwa bertani adalah pekerjaan yang melekat
pada kehidupan mereka. Sama seperti perempuan, suni auni harus “bercahaya” pada lakilaki. Maksudnya laki-laki harus bertanggung jawab menggunakan suni auni dengan baik
dengan memperlihatkan hasil kerjanya.
Dengan peralatan tradisional tersebut pembagian kerja secara seksual atau peran
sosial ditegaskan. Seluruh peran dan tugas perempuan dan laki-laki Atoni Meto
dirangkum dalam frase ike suti dan suni auni. Pembagian kerja yang terungkap dalam
frase ike suti dan suni auni memberi tanggung jawab yang seimbang bagi perempuan dan
laki-laki. Perempuan juga ikut terlibat dalam pertanian, berkebun dan bersawah, karena
memang dibutuhkan (pekerjaan tidak terselesaikan karena hanya oleh laki-laki), tapi di
sektor ini perempuan berada dalam pengawasan laki-laki karena memasuki wilayah lakilaki.

2.6 Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Atoni Meto
Mata pencaharian masyarakat Atoni Meto secara tradisional adalah berburu,
bercocok tanam dan beternak. Pada masa berburu dan meramu pembagian kerja secara
seksual sudah dinampakkan. Laki-laki pergi berburu dan perempuan tetap tinggal di
rumah bekerja menyiapkan makanan, mengolah hasil buruan dan menenun. Manusia
harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang banyak binatang buruannya.
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Tempat diam mereka hanya bersifat sementara.60 Menurut Arief Budiman dalam
masyarakat “primitif”, perempuan bekerja mengumpulkan tanaman-tanaman sementara
laki-laki pergi berburu. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari karena tanam-tanaman
merupakan makanan yang dimakan setiap hari. Daging hasil buruan hanya kadangkadang saja dapat diperoleh.61 Tetapi karena manusia makin banyak dan binatang buruan
makin berkurang tidak lagi memberi mereka kemungkinan untuk bertahan hidup hanya
dari berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Timbullah pemikiran manusia untuk
bercocok tanam membuka kebun/ladang. Hal yang sama juga terjadi pada budaya Atoni
Meto.
Dengan membuka kebun/ladang, peradaban pertanian muncul. Laki-laki Atoni
Meto dengan peralatan tradisional mulai membuka kebun/ladang. Proses membuka
kebun/ladang membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara jarang ada binatang
buruan yang mereka dapat. Mereka dihadapkan pada keharusan untuk menemukan
sumber makanan lain. Di sini perempuan dilibatkan dalam pertanian dengan mengolah
biji-bijian menjadi tanaman untuk mendapatkan bahan makanan bagi seluruh komunitas.
Kegiatan manusia mulai berpusat di kebun/ladang. Hampir sepertiga waktu petani
dihabiskan di kebun/ladang. Kebun/ladang sering kali identik dengan laki-laki, karena
yang wajib mengerjakannya adalah laki-laki. Bahkan kebun merupakan daerah kekuasaan
laki-laki.
Ada pembagian kerja yang jelas dalam mengusahakan kebun/ladang. Laki-laki
mengerjakan jenis pekerjaan yang berat, yakni mencangkul, membersihkan kebun,

60
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membabat alang-alang, membuat pagar kebun dan sebagainya. Yohanes G.Amsikan
berbicara secara khusus tentang perempuan Atoni Meto yang terlibat dalam pertanian.
Dalam bukunya Perempuan Biboki, Mitos dan Pengetahuan Mengenai Kehamilan,
dikatakan bahwa perempuan Timor terlibat dalam menyiapkan fini (bibit), senat
(menanam), tof (menyiangi), nkam (memanen), nbau (mengangkut hasil panen), nsubiuk
atau na’neap (mengolah hasil), na’sau (memasarkan hasil).62 Kegiatan pertanian ini
masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Pertanian menghasilkan lebih banyak bahan
makanan daripada berburu dan mengumpul. Setiap kali panen masyarakat menghasilkan
jauh lebih banyak daripada yang dapat segera dihabiskan. Hasil itu harus dijaga dan
dibagi agar cukup sampai panen berikutnya. Binatang buruan semakin jarang didapat dan
pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi seluruh masyarakat. Perempuan
dalam hal ini diperhitungkan untuk memasuki daerah kekuasaan laki-laki, tetapi tetap
yang berkuasa adalah laki-laki, namun laki-laki tidak diperbolehkan memasuki daerah
kekuasaan perempuan yakni lingkungan domestik karena dianggap oleh masyarakat tugas
domestik sebagai tugas yang rendah yang tidak menghasilkan sesuatu dan laki-laki tidak
diperboleh menyentuhnya. Tugas laki-laki adalah tugas yang selalu menghasilkan sesuatu
untuk kelangsungan hidup manusia/keluarga.
Uraian berikut akan melihat konstruksi jender yang telah terbentuk dalam ruang
sosial perempuan dan laki-laki Atoni Meto .
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2.7 Ruang Sosial Perempuan Dan Laki-laki Atoni Meto
Dalam budaya Atoni Meto konstruksi jender secara sosial diatur dalam ritus yang
disebut na poitan li ana (harafiah: mengeluarkan anak). Jika seorang bayi dianggap sudah
cukup kuat dibawa keluar dari rumah, diadakan pesta untuk memperkenalkannya sebagai
anggota baru dari komunitas. Pada hari itu, ibu dan bayi serta beberapa perempuan akan
duduk di dalam ume kbubu. Selanjutnya para hadirin bersama pemimpin klen akan
berdiri di depan pintu rumah itu dan mengucap syair berikut:63 Bol ko nam leko; ome
lekom mek kau sa? Artinya: Kau yang kini telah datang (muncul); apa yang kau bawa
untukku? Seseorang dalam rumah, biasanya tante si bayi (kakak perempuan ayah), akan
menjawab berdasarkan jenis kelamin si bayi. Jika si bayi perempuan biasanya jawaban
adalah: Ome lekom; ek ko ike suti. Artinya: Aku telah datang, membawakanmu
tempurung dan kayu pemintal benang. Jika bayinya laki-laki, jawabannya adalah: Omen
lekom; ek ko suni auni. Artinya: Aku telah datang, membawakanmu tombak dan
kelewang, atau bisa juga omen lekom; ek ko benas ma tofa, artinya: aku telah datang
membawakanmu parang dan tembilang.
Dalam tuturan di atas secara eksplisit terlihat pembagian tugas bagi seorang
perempuan dan laki-laki dalam budaya Timor. Perempuan akan mengurus alat pintal dan
tenun, karena itu tempatnya di rumah (domestik). Sedangkan laki-laki akan berurusan
dengan tombak dan kelewang untuk menjaga keamanan atau menghadapi serangan
musuh (publik) serta parang dan tembilang untuk mengerjakan ladang dan menghasilkan
bahan makanan.
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Pada rumah Atoni Meto pembagian tempat sangat jelas terlihat untuk perempuan
dan laki-laki. Dari posisi perempuan dan laki-laki dalam rumah adat menunjukkan bahwa
status dan peranan perempuan berbeda daripada status dan peranan laki-laki. Pembagian
kerja dalam rumah tangga sesuai dengan simbol yang telah diuraikan di atas juga
menunjukkan perbedaan. Perempuan lebih dominan di dalam pekerjaan-pekerjaan
domestik,64 yaitu memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan lainlain. Sementara laki-laki lebih banyak mengerjakan jenis pekerjaan di luar rumah, yakni
berburu, berkebun, mengerjakan sawah, dan sebagainya.
Perbedaan peran perempuan dan laki-laki juga dapat dilihat pada pembagian
ruangan dalam rumah. Ada bagian-bagian tertentu yang menjadi wilayah ‘kekuasaan’
perempuan maupun laki-laki. Nanan (bagian dalam rumah) oleh masyarakat masih
dianggap sebagai wilayah kekuasaan perempuan. Laki-laki dilarang memasukinya
apalagi dalam soal pengaturan makanan, selain itu laki-laki dianggap tabu jika memasuki
wilayah dapur keluarga. Menurut Yohanes G.Amsikan perempuan Timor dalam
masyarakat sederhana harus dilindungi karena ia memperbanyak suku. Artinya bahwa
perempuan akan melahirkan banyak anak. Sementara laki-laki mengurus hal-hal di luar
rumah.65 Nilai adat ini sekaligus menunjukan pentingnya peranan perempuan dalam
keluarga. Nanan merupakan simbol bagaimana dominannya perempuan dalam mengatur
ekonomi rumah tangga.
Perbedaan lain yang nampak dari nanan dan mone adalah bahwa laki-laki dilihat
sebagai pemimpin dan kepala yang harus selalu didengar dan ditaati. Laki-laki yang

64

Yohanes G.Amsikan, Perempuan Biboki, Mitos dan Pengetahuan Mengenai Kehamilan, Kelahiran, dan
Pemeliharaan anak.., Sda.., hal. 36
65
Yohanes G.Amsikan, Perempuan Biboki, Mitos dan Pengetahuan Mengenai Kehamilan, Kelahiran dan
Pemeliharaan Anak.., Sda.., hal. 37

50

bertanggung jawab untuk menjawab segala tantangan yang datang dari luar, misalnya
perang, termasuk juga memberi respon kepada yang ilahi dalam ritus-ritus beragama
maupun adat. Laki-laki bertindak sebagai juru bicara perempuan.66
Pembagian peran perempuan dan laki-laki Atoni Meto juga nampak dalam
kegiatan pertanian. Dalam sistem pertanian tradisional, terlihat perbedaan pembagian
kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya bekerja mencangkul sedangkan
perempuan menyiangi rumput dan menanam. Artinya laki-laki tetap mengerjakan jenis
pekerjaan yang dianggap berat secara fisik, sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan
yang lebih mengutamakan ketelatenan.
Semua konsep jender yang terbentuk dalam budaya Atoni Meto dikerjakan atas
dasar pola yang secara tradisional telah diterima. Perbedaan status dan peranan dalam
Pembagian kerja yang sudah tertanam lama membentuk identitas orang Atoni Meto.
Identitas inilah yang menjadi ciri kehidupan perempuan dan laki-laki Atoni Meto.

2.8 Rangkuman
Dari uraian di atas diperlihatkan bahwa masyarakat Atoni Meto telah mengenal
pembagian peran dan pola tingkah laku yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.
Pembagian peran ini digambarkan dengan simbol rumah yang dikenal dalam ume kbubu
dan lopo. Dari ume kbubu dan lopo citra diri dan identitas perempuan dan laki-laki Atoni
Meto diperlihatkan.
Pembagian peran ditegaskan pada saat masyarakat mengetahui jenis kelamin
seseorang. Hal ini terjadi pada waktu lahir seorang manusia, dan ditandai dengan simbol
ike suti dan suni auni. Simbol ike suti merujuk pada identitas perempuan Atoni Meto
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yang wilayah kerjanya berada pada lingkungan domestik, sedangkan simbol suni auni
merujuk pada identitas laki-laki Atoni Meto dengan wilayah kerjanya berada pada
lingkungan publik. Seluruh peran dan tugas perempuan dan laki-laki Atoni Meto
dirangkum dalam frase ike suti dan suni auni. Di sini pembagian kerja secara seksual
ditegaskan. Secara sederhana dapat dikatakan ike suti dan suni auni memperlihatkan
penghargaan terhadap pekerjaan.
Hidup menurut perempuan dan laki-laki Atoni Meto adalah bekerja. Mereka
menemukan makna hidup ketika mereka menggunakan ike suti dan suni auni untuk
bekerja. Dengan pandangan hidup ini setiap perempuan dan laki-laki Atoni Meto harus
mampu membuat ike suti dan suni auni “bercahaya” di tangan mereka, artinya masingmasing perempuan dan laki-laki harus terampil menggunakan ike suti dan suni auni
dalam bekerja sehingga hasil kerja yang diperlihatkan sungguh-sungguh dapat
membanggakan bagi setiap orang.
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BAB III

TEKNOLOGI PERTANIAN MODERN, MIGRASI
DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS BARU

3.1 Pengantar
Masyarakat Atoni Meto tradisional memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha
sendiri. Manusia berburu jika mereka merasa lapar. Membuat pakaian sendiri dari proses
menenun dengan bahan-bahan yang sederhana, mencari bahan-bahan untuk konsumsi
setiap hari. Apa yang diperoleh dan diproduksi itulah yang dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhannya. Gambaran kehidupan ini terus berlangsung sampai masuknya
bangsa Portugis dan Belanda pada pertengahan abad 16 dan 17.67
Pengaruh sistem ekonomi negara penjajah, sangat mempengaruhi sistem
tradisional. Sistem pasar, pertukaran, dan ekonomi kolonial mendorong produk yang
semula untuk keperluan sendiri menjadi produk yang ditukarkan untuk rumah tangga
lain. Dengan demikian, pengertian produk terbagi menjadi produk untuk dipakai sendiri
dan untuk dipertukarkan.68 Demikian juga pembagian kerja antara perempuan dan lakilaki mengalami perubahan pula. Perempuan lebih diberi tugas untuk produksi yang
dipakai sendiri (domestik), sedangkan laki-laki berproduksi untuk pasar. Ideologi jender
yang dibawa oleh ekonomi kolonial, yakni pembagian kerja di desa bersama pengaruh
feodal yang dimanfaatkan penjajah untuk masuk ke desa.69
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Perempuan desa yang semula bebas di bidang ekonomi dan masyarakat,
bersama perubahan sosial yang terjadi, menjadi tidak bebas lagi bergerak. Apabila
mereka bergerak lagi di luar rumah, maka mereka terkena aturan ekonomi kolonial yang
berdasarkan

perekonomian

dengan

pengendalian

kaum

buruh.

Pola

ekonomi

kolonialisme membedakan antara pemilik modal dan buruh, mempertajam strata sosial di
desa. Proses ini terus berlangsung dari masa kolonial sampai kemerdekaan.
Perkembangan pembangunan terus berproses sesuai dengan kemampuan
pemerintah Republik Indonesia. Pola hidup masyarakat yang tradisional diubah menjadi
pola hidup yang modern. Kehidupan modern adalah orang yang bersikap terbuka
terhadap pengalaman-pengalaman baru dan penemuan-penemuan baru serta siap
menerima perubahan-perubahan yang terjadi.70 Penduduk desa tradisional mulai
mengatur kehidupan mereka dengan perhatian pada usaha produksi yang sudah
diperkenalkan oleh kolonialisme. Dalam masyarakat Atoni Meto yang tradisional sistem
ekonomi kaum petani merupakan sistem yang tertutup dan hanya diperuntukkan buat
konsumsi keluarga sendiri (subsistensi). Dengan kehidupan modern sistem ekonomi
dalam masyarakat Atoni Meto menjadi sistem ekonomi yang terbuka, artinya ada
produksi ekstra untuk pemasaran lokal dan kebutuhan modern. Dalam sistem ekonomi
modern uang dijadikan sebagai alat tukar.71 Kebutuhan akan uang menjadi semakin besar
untuk meningkatkan hasil produksi lokal. Masyarakat tradisional membutuhkan kaum
pemilik modal yang dapat membantu memberikan modal untuk memasarkan hasil
produksi pertaniannya. Muncullah kaum kapital dengan menawarkan modal yang besar
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kepada kaum petani dalam meningkatkan hasil produksi. Namun kaum petani dalam
memproduksi hasilnya di kebun/ladang masih terus memakai alat-alat tradisional.
Dengan alat-alat tradisional hasil produksi yang didapat tidak mencukupi permintaan
pasar. Di sini perempuan ikut dilibatkan dalam pertanian agar proses kerjanya lebih cepat
karena menambah tenaga kerja.
Pembangunan nasional secara berencana seperti REPELITA yang dituangkan
dalam

GBHN

mulai

diperkenalkan.

Perhatian

pemerintah

diarahkan

kepada

pembangunan pertanian modern pada akselerasi pembangunan Orde Baru (1969-1998)
dengan program pembangunan nasional pada REPELITA I tahun 1969/1970.72 Pada
periode ini pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian modern dengan tujuan untuk
memacu hasil produksi pertanian. Teknologi pertanian modern adalah sejumlah alat-alat
yang diciptakan dari mesin-mesin untuk dipakai mempermudah dan mempercepat proses
pekerjaan di sektor pertanian, dengan kata lain pengenalan akan mesin-mesin dan
penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi
pertanian, seperti motor bakar, motor listrik, angin, air dan sumber energi lainnya.73
Pemahaman seperti ini dimaklumi, karena introduksi teknologi di bidang pertanian
diawali dengan gerakan mekanisasi pertanian untuk memacu produksi pangan terutama
dengan penerapan mesin-mesin. Selain itu juga teknologi pertanian modern dalam
program revolusi hijau memperkenalkan benih padi unggul, pupuk kimia, pestisida,
herbisida, yang semuanya menjadi paket teknologi yang harus dipenuhi oleh kaum petani
apabila ingin meningkatkan produktivitas usaha taninya.
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Di Nusa Tenggara Timur (NTT), teknologi pertanian modern dimulai sejak
tahun 1980/1981 pada REPELITA III, dengan memperkenalkan traktor sebagai teknologi
mekanis dan benih padi unggul serta sejumlah pupuk kimia dalam pembangunan di
bidang ekonomi.74 Perkembangan teknologi pertanian modern berlangsung dengan pesat
di tengah masyarakat petani di NTT, jika dibandingkan dengan peralatan pertanian
tradisional pada masa sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi pertanian modern,
pekerjaan di lahan yang tadinya dikerjakan secara bersama-sama (komunal) kini dapat
dikerjakan secara sendirian (individual). Hasil yang diperoleh jauh lebih banyak dari
sebelumnya. Hasil ini dijaga agar cukup sampai panen berikutnya.
Dengan teknologi pertanian yang maju, ternyata membuat aktivitas produksi di
sektor pertanian menjadi semakin tertutup buat perempuan. Ini adalah satu proses yang
diterima baik oleh perempuan karena pembagian kerja seperti ini dapat secepatnya
meningkatkan hasil yang dapat diperoleh dari lapangan produksi itu sendiri. Yang
awalnya kurang diperhatikan oleh kaum perempuan saat itu adalah proses ini memberi
dorongan pada lak-laki untuk menggeser perempuan dari sektor pertanian.
Perempuan yang tergeser dari sektor pertanian, secara berangsur-angsur
memasuki berbagai peluang kerja di sektor modern. Kerja di sektor modern adalah kerja
yang dilakukan di luar sektor pertanian tradisional di desa, atau dengan kata lain kerja
yang berada di luar desa, seperti menjadi pedagang di tempat lain, pelayan toko, pegawai
negeri, pekerjaan rumah tangga, buruh, dan berbagai perusahan di kota. Dalam hal ini
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sebagian perempuan Atoni Meto lebih memilih bermigrasi ke kota. Mereka inilah yang
selalu membawa masuk nilai-nilai baru ke desa ketika kembali pulang ke desa. Hal ini
sangat mempengaruhi identitas budaya masyarakat Atoni Meto yang dikenal dalam
simbol ike suti dan suni auni. Bagi masyarakat Atoni Meto nilai dari setiap perempuan
dan laki-laki ada pada sejauh mana kemampuan mereka menggunakan ike suti dan suni
auni. Makna simbol ini mulai bergeser bersamaan dengan proses masuknya teknologi
modern dan migrasi yang terjadi dari desa ke kota. Kondisi inilah yang dibutuhkan untuk
memahami kembali pemaknaan simbol dalam masyarakat Atoni Meto yang sekarang ini.
Bab ini akan menguraikan proses pergeseran identitas perempuan dan laki-laki
Atoni Meto yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat dengan masuknya teknologi
pertanian modern ke NTT (1980/1981) sejalan dengan akselerasi pembanguan Orde
Baru. Selanjutnya uraian ini mencoba melihat posisi perempuan Atoni Meto dalam
kenyataan. Bab ini diakhiri dengan menguraikan terjadinya migrasi dari desa ke kota
untuk memperebutkan pekerjaan di sektor modern sehingga mempengaruhi masuknya
nilai-nilai baru dengan sejumlah simbol-simbol baru.

3.2 Teknologi Pertanian Modern dan Akselerasi Pembanguan Orde Baru.
Keterlibatan perempuan dalam ekonomi pertanian tradisional di pedesaan
merupakan suatu fenomena umum yang berlangsung dalam waktu yang lama. Bidang
pertanian merupakan bidang di mana perempuan dan laki-laki terlibat dalam keseluruhan
proses bekerja dengan pembagian kerja yang jelas. Pertanian tradisional pada awalnya
membutuhkan banyak tenaga untuk membuka lahan karena tingkat teknologi tradisional
yang rendah. Hanya dari proses ekstensifikasi (perluasan lahan)-lah pertambahan hasil
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diperoleh. Aktivitas ini berlangsung secara terus-menerus sampai pemerintah Indonesia
pada masa Orde Baru memperkenalkan teknologi pertanian modern dengan program
pembangunan nasional pada REPELITA I tahun 1969/1970 sampai REPELITA VI
1994/1995-1998/1999.75
Pemerintah Indonesia dalam membangun sektor pertanian sangat menekankan
penggunaan teknologi pertanian modern. Kebijakan pembangunan nasional pada
REPELITA I sampai REPELITA VI melalui program pembangunan pertanian yang
disebut revolusi hijau dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja,
produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi. Dalam subsektor pangan, revolusi
hijau menjadi landasan pembangunan subsektor tersebut. Revolusi hijau merupakan suatu
program intensifikasi tanaman pangan yang membawa ide modernisasi. Hal ini dapat
dilihat dalam hal pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk,
penggunaan sarana-sarana produksi dan pengaturan waktu panen. Melalui revolusi hijau
diperkenalkan pupuk dan pestisida kimia yang merupakan bagian dari sebuah proyek
ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan
teknologi modern, yang dimulai sejak tahun 1970-an. Pada dekade ini pemerintah
Indonesia mengkomando penanaman padi dengan pemakaian bibit impor, pupuk kimia,
pestisida dan lain-lain. Hasilnya Indonesia sempat menikmati swasembada beras.76
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Teknologi baru yang diintroduksikan melalui pembangunan pertanian lewat
revolusi hijau yang telah membawa hasil terhadap peningkatan produksi beras nasional
tidak berdampak pada kesejahteraan petani. Revolusi hijau menyebabkan tidak diakui
lagi pengetahuan lokal yang selama ini dikuasai perempuan. Dalam sejarah peradaban
manusia, petani bekerja mengembangkan budaya tanam dengan memanfaatkan potensi
alam. Petani tradisional memanfaatkan pupuk hijau dan kandang untuk menjaga
kesuburan tanah, membiakkan benih sendiri, dan semua ini dikerjakan oleh perempuan.
Tetapi dalam revolusi hijau, petani tidak lagi membiakkan benih sendiri. Bibit yang telah
disediakan merupakan hasil rekayasa genetika dan petani sangat tergantung pada pupuk
dan pestisida kimia. Keadaan ini telah menggeser partisipasi perempuan yang secara
historis dan tradisional memainkan peranan penting di sektor pertanian pedesaan.
Revolusi hijau sebagaimana Handriana Munthe mengutip pendapat seorang ahli sosial
yaitu Ester Boserup, bahwa “revolusi hijau sebagai implementasi dari modernisasi
pertanian telah banyak merusak tatanan masyarakat di pedesaan.”77 Pandangan ini
apabila disikapi dari isu jender memperlihatkan bahwa pembangunan pertanian telah
menciptakan adanya hubungan dominasi dan subordinasi antara perempuan dan laki-laki
di dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pertanian.
Revolusi hijau dengan teknologi pertanian modern dalam penggunaan traktor
sebagai salah satu teknologi mekanis mulai berkembang pesat di Indonesia tahun 1970an. Traktor dua roda pada tahun 1973 berjumlah 1.914 unit meningkat menjadi 53.867
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unit pada tahun 1995, sementara itu traktor 4 roda hanya sedikit mengalami peningkatan
dari 1.600 unit menjadi 6.124 unit.78
Di Nusa Tenggara Timur, penggunaan teknologi mekanis berlangsung sejak tahun
1980 yang dimulai pada musim tanam padi dan jagung, dan pada tahun 1981 pemerintah
mengeluarkan aturan “Gerakan Nusa Makmur Daerah NTT”. “Gerakan Nusa Makmur
Daerah NTT” adalah gerakan khusus yang bertujuan meningkatkan produksi
pangan/beras melalui perluasan dan peningkatan mutu intensifikasi.79 Gerakan ini muncul
pada REPELITA III yang memprioritas pembangunan di NTT pada pembangunan di
bidang ekonomi, dengan titik berat di sektor pertanian menuju swasembada pangan,
industri yang mengolah bahan mentah menjadi baku dan barang jadi serta
menseimbangkan

ekonomi

secara

nasional.80

Pada

dekade

ini

pemerintah

memperkenalkan alat-alat pertanian modern seperti traktor, bajak dan lain-lain dalam
program “Gerakan Nusa Makmur Daerah NTT” dengan tujuan dapat meringankan
masyarakat dalam mengolah tanah-tanah pertanian. Bajak untuk menggembur dan
membalikan tanah mengganti pacul, tofa (alat potong rumput) diganti sabit, alu dan
lesung penumbuk diganti oleh mesin penggiling, dan meluasnya sistem tebasan. Semua
penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja tani.
Selain itu pengenalan akan penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida kimia kepada
petani pedesaan di NTT.
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Pada tahun 2002 Perhimpunan Ahli Teknologi Indonesia (PATI) mencanangkan
gerakan nasional teknologi (GNT) di NTT. Program GNT merupakan program unggulan
PATI, yang menjadikan teknologi sebagai elemen kunci pembangunan, baik di tingkat
propinsi maupun daerah. Pada tahun 2008 kegiatan PATI dipusatkan pada pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat NTT.81
Menurut penulis kehadiran teknologi pertanian modern lewat revolusi hijau di satu
sisi membawa keuntungan bagi negara yakni meningkatnya produksi beras nasional, tapi
di sisi lain kehidupan petani tidak mengalami peningkatan yang berarti dan membuat
perempuan tersingkir dari aktivitas produksi di sektor pertanian. Contohnya, bajak
merupakan alat pertanian yang berat, yang tidak mungkin dikendalikan oleh perempuan.
Bajak biasanya ditarik dengan menggunakan tenaga hewan ternak, di mana pengendalian
terhadap

ternak

merupakan

wilayah

ketrampilan

kaum

laki-laki.

Gambaran

perkembangan teknologi pertanian modern ini nampak di wilayah Atoni Meto. Banyak
tenaga kerja perempuan Atoni Meto di desa yang menganggur akibat terbatasnya
kesempatan kerja dan sempitnya lahan pertanian yang ada. Hal ini berarti program
revolusi hijau dengan teknologi pertanian modern dirancang tanpa memperhatikan aspek
jender perempuan.
Konsekwensi kebijakan pembangunan yang direncanakan tanpa memperhatikan
aspek jender, khususnya jender perempuan telah menciptakan hal yang merugikan
perempuan, misalnya tidak memperhatikan peran perempuan yang dimainkannya yaitu
perempuan partisipasinya sudah tinggi dalam aktivitas ekonomi kemasyarakatannya
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berubah menjadi lemah dan mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat di mana
aktivitas perempuan dibatasi di sekitar tugas-tugas rutin rumah tangga.

3.3 Perempuan dan Industri Kecil Rumah Tangga
Pergeseran keterlibatan perempuan di dalam bidang ekonomi itu sendiri telah
terjadi di pedesaan, terutama perubahan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh
menyempitnya lahan pertanian dan semakin berkembangnya teknologi pertanian modern,
juga struktur sosial yang membagi tugas antara perempuan dan laki-laki Atoni Meto,
mengakibatkan ruang gerak perempuan semakin sempit dan terbatasnya kesempatan
kerja perempuan di sektor pertanian. Jadi sepanjang perkembangan pertanian,
produktivitas kerja laki-laki cenderung meningkat, sedangkan produktivitas kerja
perempuan relatif menurun. Akibatnya, karena kemerosotan kedudukan perempuan
dalam kedudukan di bidang ekonomi, mereka meninggalkan bidang pertanian dan
menarik diri kembali ke kehidupan rumah tangga atau pergi ke kota. Keadaan ini
memperjelas bahwa rumah tangga petani tidak bergantung pada usaha tani, mereka juga
bekerja di luar pertanian yang menjadi salah satu bentuk strategi kelangsungan ekonomi
rumah tangga. Dengan ike suti yang menjadi modal awal mereka bekerja, tumbuhlah
sektor industri tenun di pedesaan terutama industri kecil dalam rumah tangga yang sangat
penting artinya karena kegiatan tersebut akan memberikan peluang berusaha, dan juga
merangsang pertumbuhan ekonomi.
Pada masyarakat Atoni Meto tradisional tenun merupakan bentuk pemanfaatan
sebagai pakaian di dalam keluarga, karena masyarakat belum mengenal kain yang dijual
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di toko-toko untuk dibuat pakaian.82 Pergeseran di dalam perkembangan tenunan terjadi
ketika perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan di sektor pertanian, tetapi perempuan
juga ikut mengambil bagian dalam peran ekonomi rumah tangga. Sejak saat itu hasil
tenunan ditingkatkan, bukan hanya sekedar untuk pakaian bagi keluarga, tetapi juga dapat
dipasarkan sehingga menghasilkan uang untuk membelanjakan kebutuhan lain dalam
keluarga.
Tenunan merupakan salah satu industri kecil yang sangat terikat dengan rumah
tangga karena kegiatan produksi berlangsung di rumah. Ciri industri kecil seperti ini
merupakan faktor yang sangat menentukan keterlibatan perempuan, yang mendukung
usaha perempuan untuk memaksimalkan kesejahteraan keluarga. Industri tenunan
merupakan kegiatan ekonomi yang ideal bagi kaum perempuan desa karena tenunan
semacam ini dapat memadukan tugas perempuan di sektor domestik dengan tugas untuk
membantu ekonomi keluarga.
Dengan pekerjaan tenunan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk
menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugas-tugas rumah.
Di sini tampak keterlibatan perempuan dalam industri tenun tidak menyebabkan ia
meninggalkan tugas domestik. Pekerjaan tenun tidak terikat pada waktu dan jam kerja
sehingga dapat dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Hal ini memungkinkan
perempuan terlibat secara luas dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.
Perkembangan tenun dari waktu ke waktu menjadi sumber penting bagi rumah
tangga pedesaan terutama bagi rumah tangga tani yang berlahan sempit untuk mendapat
penghasilan lain karena ada peluang kerja di bidang ini. Dengan kegiatan tenun dapat
menahan penduduk desa (khususnya perempuan) untuk tetap tinggal dan bekerja di
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pedesaan, sehingga kesulitan partisipasi perempuan desa dalam berbagai aktivitas di
sektor pertanian dapat teratasi.
Tapi di samping itu, keterlibatan perempuan dalam menyumbang ekonomi rumah
tangga, membuat sebagian perempuan mencari pekerjaan di sektor modern dengan
bermigrasi ke kota-kota. Mereka yang mencari pekerjaan di kota-kota, dengan sendiri
tradisi menenun ditinggalkan. Bagi mereka ini tidak ada upaya untuk mempertahankan
budaya yang ada. Kehidupan kota telah membentuk mereka menjadi perempuanperempuan modern dengan segala gaya dan cara yang mereka dapatkan di lingkungan
yang baru. Berikut ini diuraikan perubahan yang terjadi pada perempuan Atoni Meto
akibat keterlibatan mereka di sektor modern. Sejauh mana perubahan itu terjadi akan
diuraikan dalam tulisan selanjutnya.

3.4 Proses Migrasi dari Desa ke Kota
Di Indonesia fenomena munculnya migrasi dari desa ke kota untuk memperebut
lapangan pekerjaan di sektor modern, sejalan dengan akselerasi pembanguan semenjak
Orde Baru. Di satu pihak pembangunan itu ingin mengejar ketertinggalan ekonomi secara
makro dan di pihak lain untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengangguran akibat
ledakan penduduk yang cukup besar yang tidak diimbangi dengan meningkatnya
lapangan pekerjaan. Dengan tidak tersedianya kesempatan kerja yang mampu
mengimbangi pertumbuhan angka kerja tersebut, angka pengangguran mengalami
peningkatan yang besar, terutama sejak tahun 1997, yaitu pada saat krisis ekonomi.
Besar partisipasi angka kerja digambarkan melalui indikator TPAK (Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja) dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Yang dimaksudkan dengan TPAK
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adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia
kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sejak
tahun 1980 sampai 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
TABEL I
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA
TAHUN 1980 - 200583
TAHUN

PENDUDUK
ANGKATAN BEKERJA PENGANGGURAN
USIA KERJA
KERJA
(PUK)
1980
76,3 juta jiwa
50 juta jiwa
49 juta jiwa 1,0 juta jiwa
1985
98,1 juta jiwa
56 juta jiwa
55 juta jiwa 1,0 juta jiwa
1990
123 juta jiwa
75 juta jiwa
73 juta jiwa 1,5 juta jiwa
1995
127 juta jiwa
78 juta jiwa
76 juta jiwa 5,0 juta jiwa
2000
140 juta jiwa
97 juta jiwa
85 juta jiwa 8,4 juta jiwa
2005
153 juta jiwa
104 juta jiwa
93 juta jiwa 10,2 juta jiwa
Sumber : Statisktik 60 Tahun Indonesia Merdeka; Sakernas 1980 – 2005
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa seiring dengan pertambahan penduduk
usia kerja (PUK) selama periode 1980-2005, jumlah angkatan kerja juga meningkat.
Tahun 1980 jumlah angkatan kerja di Indonesia 50 juta orang dan pada tahun 2005
sebesar 104 juta orang, terdiri dari 63,4 persen laki-laki dan 36,6 persen perempuan.
Komposisi angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2005 berjumlah 93 juta orang dan
10,2 juta orang pengangguran, sedangkan pada tahun 1980 komposisinya 49 juta orang
bekerja, dan 1,0 juta pengangguran.
Angka pengangguran mengalami kenaikan yang cukup besar sejak tahun 1990,
sebagai akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan
pertambahan kesempatan kerja yang ada. Tercatat persentase angka pengangguran sejak
tahun 1997 (5,7 juta orang) atau pasca krisis moneter bertambah lebih cepat menjadi 8,4
83
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juta orang pada tahun 2000, dan selama lima tahun kemudian bertambah menjadi 10,2
juta orang.84
Secara umum, selama tahun 1980 sampai 2005 penduduk Indonesia yang bekerja
sebagi guru/karyawan/pekerja dibayar sebesar 27,29% dan didominasi oleh laki-laki
(28,22% berbanding 25,57%). Pola status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan
berbeda. Penduduk perempuan sebagian besar bekerja sebagai pekerja tidak dibayar
(36,92%). Yang dimaksud pekerja tidak dibayar adalah bekerja di dalam rumah tangga
sebagai pekerja keluarga/ibu rumah tangga (pekerjaan domestik), sedangkan penduduk
laki-laki sebagian besar bekerja sebagai guru/karyawan/pekerja dibayar.85
Peningkatan jumlah angkatan kerja disetiap propinsi di Indonesia terus
meningkat sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini, termasuk propinsi NTT. Cuplikan
data jumlah angka kerja di NTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
TABEL .II.
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI NTT
TAHUN 1980 - 2005
ANGKATAN
BEKERJA
TAHUN
KERJA
1980
1 024 377 orang
1 018 197 orang
1985
1 250 437 orang
1 242 187 orang
1990
1 485 045 orang
1 473 150 orang
1995
1 677 032 orang
1 661 060 orang
2000
1 793 027 orang
1 771 270 orang
2005
1 892 012 orang
1 865 300 orang
Sumber: Data BPS NTT, 1980-2005

PENGANGGURAN
6 180
9 250
11 895
15 972
21 757
26 712

orang
orang
orang
orang
orang
orang

Tabel.II. memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran di NTT dari 6 180 orang
pada tahun 1980 terus meningkat menjadi 26.712 orang pada tahun 2005. Statistik tahun
1980 – 2005 memperlihatkan bahwa kabupaten-kabupaten di NTT yang paling tinggi
84
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Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, BPS, Jakarta-Indonesia
Statistik Indonesia, BPS, 1980, 1985, 1990, 1995, 2005
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jumlah TPAK adalah kabupaten TTS yang mencapai 69,8 persen.86 TPAK yang terus
meningkat menyebabkan terjadinya gerak migrasi ke kota-kota untuk merebut lapangan
pekerjaan apa saja yang bisa didapat.
Di NTT terjadi migrasi dari desa ke kota dimulai sejak tahun 1986,87 gejala ini
tampak cukup mencolok di kabupaten-kabupaten, terutama kabupten TTS setelah
diperkenalkan teknologi pertanian modern tahun 1980/1981, dan juga sangat terbatas
sumber daya alam terutama lahan untuk pertanian, hutan dan air mengakibatkan tekanan
penduduk terhadap sumber daya alam tersebut masih cukup tinggi, sehingga membawa
dampak pada masalah sumber daya alam yang ada yang selanjutnya berakibat pula pada
rendahnya produksi alam dan produksi sektor pertanian.
Teknologi pertanian modern telah menggeser pola-pola pertanian tradisional,
bersamaan itu juga tergesernya perempuan ke pekerjaan-pekerjaan domestik. Keadaan ini
mendesak sebagian perempuan Atoni Meto untuk memperebut kesempatan kerja di
sektor modern. Ada yang pergi ke kota-kota kabupaten lain di NTT, ada juga yang ke
kota-kota propinsi di Indonesia untuk bekerja sebagai buruh, atau pergi ke daerah sekitar
untuk menjadi buruh atau pedagang di berbagai pasar. Yang pergi ke kota ada yang
bekerja di kantor-kantor seperti pegawai negeri, pelayan toko, tapi juga ada yang jadi
pekerja rumah tangga sejalan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan
kesadaran tentang keterlibatan dalam kegiatan di luar rumah semakin menggejala.
Gerak migrasi yang terjadi di kabupaten TTS dari tahun 1986 – 2005 tercatat
yang paling tinggi ada pada kecamatan Amanuban Tengah, yaitu 32,5 persen orang.88 Di
bawah ini adalah cuplikan data desa Niki-Niki, yang merupakan salah satu desa dari
86

Lihat BPS NTT- Per Kabupaten, 1983, 1992, 2002, 2006
Indonesia Membangun, Jilid IV…, Sda.., hal. 312
88
Lihat : TTS Dalam Angka, 1990, 1995, 2000, 2006
87
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kecamatan Amanuban Tengah di kabupaten TTS yang memperlihatkan jumlah TPAK
dari tahun 1980 – 2005. Dari seluruh jumlah penduduk Niki-Niki.
TABEL .III.
JUMLAH PENDUDUK NIKI-NIKI MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1980
1967 jiwa
1982 jiwa
3949 jiwa
1985
1988 jiwa
2003 jiwa
3991 jiwa
1990
2511 jiwa
2427 jiwa
4938 jiwa
1995
2537 jiwa
2445 jiwa
4982 jiwa
2000
2553 jiwa
2460 jiwa
5013 jiwa
2005
2579 jiwa
2476 jiwa
5055 jiwa
Sumber: TTS Dalam Angka, BPS, 1982, 1987, 1992, 1996, 2002, 2006
Jumlah penduduk Niki-Niki sejak tahun 1980 sampai tahun 2005 menunjukan
angka yang terus meningkat, dan penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.
Tingkat pertumbuhan setahun relatif cukup tinggi. Tabel III menunjukan pada tahun 2005
jumlah penduduk perempuan 2476 jiwa dan laki-laki 2579 jiwa. Jumlah ini sangat
mempengaruhi TPAK dan juga mempengaruhi gerak migrasi ke kota-kota.
TABEL .IV.
JUMLAH PENDUDUK NIKI-NIKI USIA KERJA (15 Tahun ke Atas)
TAHUN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1980
1.856 orang
1.843 orang
3.699 orang
1985
1.915 orang
1.909 orang
3.824 orang
1990
1.989 orang
1.979 orang
3.968 orang
1995
2.157 orang
2.190 orang
4.347 orang
2000
2.338 orang
2.340 orang
4.678 orang
2005
2.397 orang
2.409 orang
4.806 orang
Sumber: TTS Dalam Angka, BPS, 1982, 1987, 1992, 1996, 2002, 2006
Dari tabel IV di atas memperlihatkan bahwa antara penduduk usia kerja
perempuan dan laki-laki tidak terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Jumlah
penduduk usia kerja yang relatif besar tersebut, terbagi lagi menjadi penduduk usia kerja
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yang bekerja di sektor tradisional, di sektor modern dan pengangguran. Beberapa tabel di
bawah ini akan memperlihatkan berapa jumlah perempuan dan laki-laki usia kerja yang
bekerja di sektor tradisional, sektor modern dan yang menganggur.
TABEL .V.
JUMLAH PENDUDUK NIKI-NIKI
YANG BEKERJA DI SEKTOR TRADISIONAL (PEDESAAN)
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1980
1536 orang
1518 orang
3054 orang
1985
1597 orang
1583 orang
3180 orang
1990
1500 orang
1307 orang
2807 orang
1995
1432 orang
1750 orang
3180 orang
2000
1150 orang
1650 orang
2800 orang
2005
1125 orang
1450 orang
2580 orang
Sumber: TTS Dalam Angka, BPS, 1982, 1987, 1992, 1996, 2002, 2006
Tabel V, memperlihatkan bahwa pekerjaan di sektor tradisional dari tahun ke
tahun mengalami perubahan yang bervariasi. Laki-laki yang bekerja di sektor tradisional
dari tahun 1980 sampai tahun 2005 mengalami penurunan, kecuali pada tahun 1985
mengalami kenaikan yang cukup besar, jika dibanding dengan perempuan, dari tahun
1980-1985 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 1990 mengalami penurunan kerja
di sektor tradisional. Tetapi kembali pada tahun 1995 meningkat, dan pada dua periode
berturut-turut 2000-2005 berubah menurun drastis. Perubahan yang bervariasi ini dapat
kita lihat juga pada pekerjaan di sektor modern.
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TABEL .VI.
JUMLAH PENDUDUK NIKI-NIKI
YANG BEKERJA DI SEKTOR MODERN (PERKOTAAN)
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1980
179 orang
33 orang
212 orang
1985
182 orang
33 orang
215 orang
1990
223 orang
109 orang
432 orang
1995
472 orang
157 orang
599 orang
2000
847 orang
418 orang
1265 orang
2005
917 orang
472 orang
1389 orang
Sumber: TTS Dalam Angka, BPS, 1982, 1987, 1992, 1996, 2002, 2006
Yang tercatat dari tabel -VI- tersebut ialah keterlibatan perempuan dan laki-laki
dalam angka kerja di sektor modern dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan
peningkatan ini mengisyaratkan adanya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk
mengakses pekerjaan di luar desa. Di masa-masa mendatang, nampaknya jumlah tenaga
kerja di sektor modern akan terus meningkat, karena kesempatan kerja di luar pertanian
semakin luas daripada di sektor pertanian. Bekerja di sektor modern akhirnya menjadi
pilihan utama bagi penduduk desa.89 Selain itu juga terdapat tingkat pengangguran
terbuka pada usia kerja. Di bawah ini akan diperlihatkan berapa besar jumlah
pengangguran yang ada di kecamatan Niki-Niki.

89

Percepatan pertumbuhan angka kerja di TTS semakin meningkat, tetapi keterlibatan perempuan TTS
dalam angka kerja masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini dilihat dari susenas 2000-2007 yang
mencatat hanya 30,27% dari seluruh penduduk perempuan usia angkatan kerja dibanding dengan
persentase angkatan kerja laki-laki mencapai 75,97%. Angka-angka ini biasanya disebutkan dengan tingkat
partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebaliknya penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga
sebesar 46,70% lebih tinggi persentase laki-laki yang hanya 0,27%. Lihat: Indikator Sosial Perempuan TTS
2000-2005, Badan Pusat Statistik - TTS
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TABEL .VII.
JUMLAH PENDUDUK NIKI-NIKI
USIA KERJA YANG MENGANGGUR
TAHUN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1980
141 orang
292 orang
433 orang
1985
136 orang
293 orang
427 orang
1990
266 orang
116 orang
563 orang
1995
253 orang
283 orang
536 orang
2000
341 orang
272 orang
613 orang
2005
355 orang
487 orang
842 orang
Sumber: TTS Dalam Angka, BPS, 1982, 1987, 1992, 1996, 2002, 200
Hasil SUSENAS 1980-2005 untuk usia angkatan kerja masyarakat Niki-Niki
tercatat 4.806. Dari jumlah tersebut mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi
sedang mencari pekerjaan baik dengan cara melamar langsung di kantor-kantor maupun
melalui relasi ataupun cara lainnya dikategorikan sebagai tingkat pengangguran terbuka.
Secara umum tingkat pengangguran usia kerja masyarakat Atoni Meto sampai dengan
tahun 2005 tercatat 842 orang dari jumlah penduduk Niki-Niki 5055 jiwa. Tingkat
pengangguran perempuan yang meningkat dari tahun 1990-2005 cukup besar dibanding
laki-laki. Pada satu sisi hal ini menunjukan bahwa semakin banyak perempuan yang aktif
secara ekonomi dengan mencari pekerjaan. Tetapi pada sisi lain, kondisi perekonomian
yang mulai membaik, memungkinkan mereka untuk memilih-milih pekerjaan dan
mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang juga lebih besar dan selain
itu pada umumnya lowongan pekerjaan lebih terbuka lebar pada laki-laki (seperti yang
telah dijelaskan di atas).
Dari contoh data tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua gejala yang menonjol
yakni kecenderungan makin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memasuki sektor
modern (pegawai negeri/swasta, pengemudi, pengusaha, tukang, pekerja rumah tangga,
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perdagangan dan jasa), dan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan
pedesaan untuk bekerja di sektor modern.
Secara keseluruhan penduduk TTS, persentase perempuan yang bekerja di sektor
modern (pegawai negeri, pelayan toko, pekerja rumah tangga, buruh di pasar) memang
tidak sebanyak laki-laki. Status perempuan dalam pekerjaannya mengikuti pola yang
berbeda dengan laki-laki. Dari seluruh perempuan TTS yang bekerja hanya 1,05% yaitu
bekerja di sektor perdagangan dan sektor jasa. Penduduk perempuan lebih banyak
berstatus pekerja tak dibayar, sedangkan pada laki-laki yang bekerja di sektor modern
angka tersebut adalah sebesar 6,35% yaitu bekerja di sektor industri dan sektor
pengusaha. Penduduk laki-laki yang bekerja sebagai pengusaha seringkali dibantu
pekerja tak dibayar (pekerja keluarga). Perbedaan yang cukup berarti terlihat pada jumlah
perempuan sebagai ‘pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar’ sebesar 70,32% lebih tinggi
dibanding laki-laki yang hanya sebesar 21,12%.90 Perempuan pedesaan yang tetap tinggal
di desa lebih banyak bekerja di sektor industri tenun karena pekerjaan ini dapat dilakukan
di rumah bersamaan dengan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dari gambaran tersebut
nampak bahwa tidak sedikit kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Hanya
dalam menilai tingkat produktifitas, perempuan sebagai pekerja keluarga sering
diabaikan.91

90

Statistik resmi yang tidak menghitung keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga,
sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi.
91
Lihat Indikator Sosial Perempuan TTS 2000-2005, Badan Pusat Statistik-TTS; Lihat juga:TTS Dalam
Angka :2000-2007. Dari susenas 2000-2007, terlihat bahwa sekitar 70,32% perempuan bekerja di Timor
Tengah Selatan melakukan pekerjaan di sektor domestik/pekerja keluarga sementara laki-laki hanya
21,12%. Dengan demikian akan lebih banyak laki-laki yang bekerja di sektor publik yang nota bene adalah
merupakan sektor yang lebih memerlukan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang lebih memadai.
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Respon perempuan desa ketika menghadapi pergeseran struktur92 akibat
masuknya teknologi pertanian yakni mereka berusaha memperoleh kesempatan kerja di
luar desa (kota) dengan melakukan migrasi. Ada yang bermigrasi secara ulang-alik antara
desa kota, ada juga yang bermigrasi dalam jangka panjang; ada yang hanya berada di
wilayah Indonesia, ada pula yang bekerja jauh di luar negeri.
Perempuan desa yang terlibat dalam pekerjaan di sektor modern merupakan
bagian dari lapisan generasi muda penduduk desa yang memiliki sejumlah ciri-ciri sosial
dan budaya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka itu baik yang masih gadis
maupun yang sudah berumah tangga umumnya memiliki bekal pendidikan dasar ke atas.
Rendahnya tingkat pendidikan itu berpengaruh langsung pada sektor pekerjaan yang
mereka masuki. Mereka telah menyerap nilai-nilai baru baik lewat sekolah, media massa,
maupun dalam pergaulan selama bekerja di luar desa, yang nanti akan berpengaruh pula
pada peran jender dalam keluarga dan masyarakat. Mereka inilah yang berhasil
mengakses pekerjaan di luar desa, terutama bekerja di sektor modern.
Perempuan yang bekerja di sektor modern sebagian besar berstatus gadis sehingga
lebih leluasa mengatur waktu daripada mereka yang sudah berkeluarga. Umumnya
mereka yang sudah menikah memilih berhenti bekerja kalau tidak mendapat persetujuan
dari suami untuk melanjutkan bekerja di kota. Usia kawin mereka relatif cukup tinggi
karena dalam memilih jodoh tidak lagi ditentukan oleh orang tua. Bekerja di sektor
modern telah memberi peluang seluas-luasnya bagi mereka untuk memilih jodoh, karena
intensitas hubungan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di sektor modern dari
berbagai lapisan dan daerah sangat tinggi.
92

Bandingkan: Suzanne Mackenzie, “Women’s Responses to Economic Restructuring: Changing Gender,
Changing Space”, dalam: Roberta Hamilton & Michele Barrett, (ed), The Politics of Diversity: Feminism,
Marxism and Nationalis, London, 1986, hal.86
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Perempuan mengalami perubahan peran seiring dengan perjalanan waktu dan
perkembangan zaman, terjadi pergeseran peran perempuan dari petani, penenun dan
pekerja domestik menjadi perempuan modern, terutama dalam hubungan kerja. Pokok
kerja di sektor modern dengan shift (pagi, siang, dan malam) memaksa mereka untuk
merubah kebiasaan di desa yang bekerja tanpa jadwal yang ketat. Mereka harus pandai
mengatur pekerjaan di rumah dan pekerjaan di sektor modern agar tidak berbenturan.
Mereka yang masih gadis dengan bebas dapat mengatur waktu untuk membantu
pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di sektor modern agar tidak berbenturan. Bagi yang
berkeluarga seringkali mendapat kesulitan untuk membagi waktu antara menyelesaikan
pekerjaan di rumah dengan keharusan bekerja di pabrik. Di sinilah banyak pekerjaan
domestik, misalnya: memasak, menyapu, dan mengasuh anak mulai diambil alih oleh
suami. Hal yang sama jarang dilakukan oleh generasi sebelumnya, karena masih kuatnya
pandangan bahwa pekerjaan domestik hanya layak dikerjakan oleh perempuan. Jadi
ketika perempuan mulai menginjak sebelah kaki di sektor modern, peran anggota
keluarga juga ikut berubah. Ketika perempuan keluar rumah, meninggalkan anak dan
suami untuk bekerja, berarti mereka telah meninggalkan sejumlah fungsi domestiknya.
Keberadaan perempuan di sektor modern semakin penting, terutama sumbangan
ekonomi mereka bagi keluarga. Perempuan yang bekerja di sektor modern dengan
mendapat upah yang cukup menjadi tumpuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Walaupun sumbangan ekonomi mereka cukup penting, namun tetap kurang
mendapat pengakuan yang sama dengan laki-laki. Mereka dianggap hanya sekedar
‘membantu’, dalam arti penghasilan mereka hanya dianggap sebagai penghasilan
tambahan saja bagi keluarga.
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Berbagai simbol baru, seperti cara berpakaian dan berbicara mencerminkan adanya
pergeseran nilai. Mereka yang bekerja di sektor modern tidak mampu lagi menggunakan
bahasa Timor yang asli (baca: bahasa Dawan). Di samping memang telah jarang
diajarkan, mereka juga enggan untuk belajar menggunakan dalam pergaulan mereka. Hal
ini menunjukan tampilan simbol-simbol baru yang memasuki wilayah desa Atoni Meto.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa konsep diri perempuan modern
berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka berusaha membangun citra diri yang
didasari oleh nilai-nilai baru yang lebih kosmopolitan dan modern daripada generasi
sebelumnya. Dengan demikian secara sosial, dengan masuknya perempuan desa ke sektor
modern, telah menggeser perannya secara horisontal, yaitu dari desa (domestik) ke kota
(publik). Pergeseran ini memungkinkan perempuan yang bekerja di sektor modern
menyerap sejumlah nilai-nilai baru yang sebagian bertentangan dengan nilai-nilai lama
yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

3.5 Rangkuman
Kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang
domestik telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.93
Perempuan lebih bertanggung jawab kepada keluarga dan segala kegiataan yang
berkaitan dengan rumah tangga, seperti pengasuhan anak. Laki-laki terlibat langsung
dalam bidang ekonomi dan politik (sebagai kegiatan publik) yang dianggap sebagai
institusi utama dalam masyarakat modern. Keadaan ini diperkuat lagi ketika pemerintah
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Perbedaan ini dapat diperluas dengan melihat kecenderungan bahwa perempuan lebih terlibat dalam
bidang domestik, sementara laki-laki dalam bidang publik. Perbedaan bidang ini juga menunjukan adanya
negosiasi kekuasaan antara laki-laki yang menguasai sektor publik, maka perempuan juga akhirnya berada
di bawah kontrol laki-laki.
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pada masa Orde Baru memperkenalkan teknologi pertanian modern yang telah
menggeser pola pertanian tradisional, sehingga membuat pertanian semakin didominasi
oleh laki-laki.
Transformasi teknologi pertanian modern, adopsi tanaman baru, ekonomi pasar
yang dimulai dengan komersialisasi pertanian, telah mempengaruhi masyarakat desa dan
memberikan tekanan yang sangat dahsyat bagi lahirnya perubahan-perubahan sosial yang
telah terbentuk dalam masyarakat.
Dalam perkembangan, terjadi pergeseran peran perempuan Atoni Meto. Perempuan
Atoni Meto telah membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai perempuan
yang berada dilingkungan domestik (ume nanan) tetapi juga sebagai perempuan karir
yang berada di ranah publik (mone) dengan merespon langsung ekonomi keluarga yang
dengan sendirinya melibatkan diri di sektor modern.
Dilihat dari perspektif jender, perempuan yang terlibat di sektor modern telah
menampilkan dirinya ‘berbeda’ dengan kelompok perempuan lainnya. Perbedaan itu
meskipun belum substansial, dapat diamati dalam simbol-simbol budaya yang mereka
gunakan, pemahaman mereka terhadap sistem nilai adat yang berlaku, persepsi dan visi
mereka terhadap masa depan, semuanya menampilkan sesuatu yang lain dari generasi
sebelumnya. Bersamaan dengan itu makin meluasnya kegiatan di sektor modern dengan
segala nilai yang melekat, berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur jender
dalam masyarakat desa. Oleh karena itu adalah non sense bila perempuan terus-menerus
dikondisikan agar tetap melakukan kegiatan hanya di ranah domestik.
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BAB IV

KONSEP JENDER DALAM MASYARAKAT
ATONI METO YANG KONTEMPORER

4.1 Pengantar
Keterlibatan perempuan Atoni Meto di sektor modern sangat menonjol. Tingkat
partisipasi perempuan yang tinggi di sektor modern bertolak belakang dengan anggapan
umum tentang perempuan desa. Perempuan Atoni Meto yang sesuai dengan simbolsimbol yang dikenal dan dikonstruksikan dalam budaya adalah “perempuan yang berdiam
di rumah dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga”, sedangkan pekerjaan di sektor
modern dianggap pekerjaan laki-laki dan merupakan wilayah laki-laki (karena berada di
luar rumah).
Keterlibatan perempuan di sektor modern tampaknya sangat mempengaruhi
proses penilaian simbol budaya yang telah dibentuk dari dalam rumah. Pada saat
perempuan Atoni Meto memilih terlibat di sektor modern mereka tidak memperhatikan
nilai-nilai simbol budaya yang membentuk mereka, tetapi lebih memperhatikan bahwa
dunia di sektor modern memberikan peluang kerja yang cocok bagi dirinya untuk
memperoleh pendapatan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya sebagai
pekerja rumah tangga, pelayan toko, pegawai negeri maupun pegawai swasta pada
perusahan-perusahan kecil.
Perempuan selain bekerja di sektor modern, juga merupakan ibu rumah tangga
yang harus bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk berperan penuh dalam mengelola
rumah tangga. Peranan perempuan semakin rumit, karena ia juga merupakan anggota
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masyarakat yang selalu dilibatkan dalam lingkungan sekitarnya. Dengan keterlibatan
perempuan di sektor modern dalam rangka merespon langsung kesulitan ekonomi rumah
tangga, peran jender dalam masyarakat Atoni Meto telah bergeser jauh dari peran
tradisional seperti yang dilambangkan simbol rumah dan alat kerja yang dibicarakan di
atas (bab II). Selanjutnya tulisan ini akan menjelaskan apa pandangan masyarakat Atoni
Meto kontemporer mengenai simbol-simbol budaya yang membentuk identitas jender
mereka.
Bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian lapangan penulis
yang dilakukan di desa Niki-Niki, wilayah TTS, khususnya kecamatan Amanuban
Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat Atoni
Meto (perempuan dan laki-laki) baik yang tinggal tetap di desa dan bekerja di desa
maupun yang keluar, bekerja di luar dan tinggal tetap di luar desa. Selanjutnya melalui
pengamatan secara langsung. Wawancara dilaksanakan dalam bahasa Indonesia yang
sederhana, kadang-kadang dalam bahasa Dawan/bahasa setempat (dalam hal ini penulis
memakai salah seorang yang fasih berbahasa Dawan untuk membantu menterjemahkan
karena tidak semua yang dibicarakan dalam bahasa Dawan dapat dimengerti dengan baik
oleh penulis).
Dari hasil penelitian ini akan terlihat sejauh mana perempuan dan laki-laki Atoni
Meto memahami simbol-simbol budaya yang membentuk identitas mereka. Dan
bagaimana simbol-simbol tersebut mereka hidupi dalam kehidupan masyarakat yang
kontemporer.
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4.2 Pengetahuan

dan

Pandangan

Masyarakat

Atoni

Meto tentang Konsep

Jender Tradisional
Dalam masyarakat Atoni Meto terdapat ideologi jender yang membedakan
perempuan dan laki-laki bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan
peranan masing-masing jenis kelamin. Seperti dalam bentuk rumah ume kbubu dan lopo
yang dipandang sebagai simbol yang mewakili perempuan dan laki-laki (untuk hal ini
telah diuraikan secara detail pada bab II). Kedua bentuk rumah ini menunjukkan citra,
kedudukan, dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Berikut ini beberapa
pandangan masyarakat tentang simbol rumah yang selama ini membentuk kehidupan
mereka. Pemahaman dimulai dari bentuk rumah dan pembagian tempat dalam rumah.
Tuturan-tuturan di bawah ini menggambarkan bagaimana mereka mengenal akan simbol
rumah sebagai simbol budaya Atoni Meto, dan arti simbol tersebut bagi perempuan dan
laki-laki. Seorang tokoh adat94 menuturkan demikian:
Rumah orang Atoni Meto ada dua, yaitu ume kbubu dan lopo. Ume kbubu adalah rumah
perempuan dan lopo adalah rumah laki-laki. Dua rumah ini selalu mewakili laki-laki dan
perempuan. Lopo selalu berada di depan ume kbubu, karena laki-laki perlu menjaga
perempuan kalau musuh datang serang tiba-tiba. Di ume kbubu perempuan berada di
dalamnya, perempuan memasak di sana, tidur di sana, menyimpan makanan di sana. Jadi
perempuan punya tempat hanya di dapur, dan urusannya memasak. Dalam ume kbubu
laki-laki punya tempat juga ada. Di situ sudah ada pembagian, bagian kanan untuk lakilaki dengan dia punya alat-alat perang dan alat-alat kebun, sedangkan bagian kiri untuk
perempuan dengan dia punya alat-alat kerja. Lopo tempatnya laki-laki. Di lopo laki-laki
berada di dalamnya. Lopo itu tempat pertemuan, tempat menerima tamu. Budaya orang
Timor tamu datang diterima di lopo, tidak bisa masuk ke ume kbubu. Segala pertemuan
yang terjadi harus dibicarakan di lopo. Dalam hal urusan pembicaraan dan pengambilan
keputusan yang terjadi di dalam lopo, perempuan tidak bisa ikut campur karena berada di
lopo dan itu hak laki-laki. Kalau ada perempuan sumbang suara dalam satu percakapan di
lopo, maka ada kalanya orang akan bilang pada perempuan itu ‘kamu perempuan urus
dapur’, tempatnya di dapur tak usah ikut campur dalam urusan bicara. Jadi perempuan
tidak banyak sumbang suara. Kalau perempuan mau sumbang suara, kasih tau lewat dia
punya suami, barulah suami yang bicara, tapi dia sendiri tidak bisa bicara secara
langsung. Jadi perempuan tidak banyak memberi sumbangan pikiran untuk suatu
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Bapak Simon Petrus Koi, tokoh adat, wawancara tanggal 14 Maret 2008
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persoalan. Di dalam lopo tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Perempuan boleh
ikut duduk di lopo kalau laki-laki mengijinkan.

Tuturan di atas menggambarkan bagaimana pembagian ruang secara tradisional
dikenal oleh masyarakat dalam simbol-simbol budaya Atoni Meto dan masih terus
dipertahankan sampai dengan saat ini (khususnya bagi masyarakat Atoni Meto yang tetap
tinggal di desa). Dengan simbol rumah yang tampak dari tuturan tersebut, dapat
dikatakan masyarakat Atoni Meto sangat membedakan peranan perempuan dan laki-laki.
Pembedaan itu tampak dalam penempatan secara fungsional masing-masing rumah, yakni
lopo di depan dan ume kbubu di belakang. Dalam hal ini laki-lakilah yang menjalin
hubungan dengan dunia luar serta berorientasi dengan dunia publik. Laki-laki dipandang
sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberi jawaban kepada pihak luar dan
sekaligus sebagai pihak yang selalu didahulukan, dan ditempatkan di depan. Bagi orang
Atoni Meto, laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk menjawab segala tantangan dari
luar, misalnya berperang, termasuk juga memberikan respon kepada yang Ilahi dalam
ritus-ritus beragama maupun urusan adat. Laki-laki bertindak sebagai juru bicara
perempuan. Dalam rumah laki-laki dilengkapi dengan alat kerjanya suni auni. Alat ini
dipakai untuk berburu dan berkebun. Wilayah kerjanya karena itu bersifat publik. Ini
menunjukan bahwa peran dan fungsi sosial laki-laki Atoni Meto adalah di sektor publik.
Asumsi

bahwa

ume

kbubu

diposisikan

sebagai

wilayah

perempuan

memperlihatkan ruang dalamnya terdapat pembagian jender yang kuat, misalnya ada
pembagian yang jelas dari dalam ruang ume kbubu, yakni sisi kanan untuk laki-laki dan
sisi kiri untuk perempuan. Sisi kiri sangat kuat asosiasinya dengan aktivitas feminin dan
dilengkapi dengan ike suti untuk bekerja (mengolah dan mempersiapkan makanan,
menenun, dan sebagainya). Di sini peran dan tugas perempuan Atoni Meto utamanya di
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seputar sektor rumah tangga, sementara sisi kanan hanya untuk menyimpan barangbarang kaum lelaki. Aktifitas kaum lelaki justru lebih banyak berada di luar ume kbubu.
Selain fungsinya, ruang ume kbubu pun cenderung diasosiasikan dengan anggota
keluarga inti, yaitu ibu, ayah dan anak-anak. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa setiap
tamu yang datang tidak diterima di ume kbubu tetapi diterima di lopo. Peranan
perempuan sangat besar dalam keluarga, tetapi tidak dalam lingkungan masyarakat yang
luas. Peranannya dalam urusan-urusan domestik dipandang sebagai keunggulan
perempuan yang tidak digantikan oleh laki-laki. Rumah tangga tidak akan terbentuk dan
tidak sempurna tanpa kehadiran perempuan.
Perbedaan yang tajam antara peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam
rumah Atoni Meto menyebabkan berbagai perilaku bias jender. Dalam masyarakat Atoni
Meto yang tradisional, pemahaman yang bias jender ini tampak dalam soal pengambilan
keputusan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Laki-lakilah yang sering kali
mengambil keputusan tanpa pertimbangan suara perempuan. Perempuan tidak diberi
kesempatan

untuk

bersuara

dalam

pertemuan-pertemuan.

Percakapan

tersebut

memperlihatkan bahwa jika perempuan punya pendapat hendaklah disampaikan lewat
laki-laki dan laki-laki yang akan membicarakannya di depan umum. Hal ini tampak juga
dalam tuturan Lukas Faot, seorang tokoh adat dalam kampung:95
Biasanya dalam setiap pertemuan perempuan boleh ikut tapi tidak boleh bicara. Bicara
adalah hak laki-laki. Dan kemudian dalam mengambil keputusan perempuan tidak boleh
mengambil keputusan dalam hal apa saja. Contohnya, laki-laki tidak ada di rumah, dan
ada orang yang datang minta sumbangan duka buat keluarga, atau undangan dalam satu
pertemuan, dan harus menentukan saat itu juga siapa yang hendak hadir dalam pertemuan
itu, perempuan tidak berani mengambil keputusan untuk menentukan besar sumbangan
atau siapa yang hadir dalam pertemuan. Perempuan akan menunggu sampai laki-laki
pulang barulah laki-laki yang menentukannya... Dalam hal pertemuan adat untuk
mengurus satu persoalan kemasyarakatan, yang harus hadir adalah laki-laki, karena
95

Wawancara Lukas Faot, tanggal 4 April 2008
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memang laki-laki yang harus kasih keputusan, laki-laki yang harus bicara. Pokoknya
dalam soal bicara di depan umum, atau harus kasih keputusan, itu hak laki-laki jadi
perempuan tidak boleh kasih keputusan atau bicara mewakili keluarga.

Perbedaan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki yang bias jender ini
dibentuk dalam masyarakat karena perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini tercipta
karena masyarakat lebih menonjolkan keunggulan-keunggulan laki-laki. Nilai-nilai ini
diinternalisasikan dan diwariskan dalam berbagai perilaku budaya. Keunggulan
perempuan tidak diberi perhatian untuk dikembangkan sebagaimana mestinya.
Perempuan kurang diberi kesempatan untuk tampil di lingkungan yang dianggap sebagai
dunia laki-laki. Bersamaan dengan ini laki-laki sendiri masih enggan memberi peluang
kepada perempuan untuk berperan di luar domestik.
Perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki yang bias jender masih dominan
dalam masyarakat Atoni Meto, tetapi ada juga perlakuan yang berbeda terhadap
perempuan, seperti yang dialami oleh Pendeta Yenny M’nao. Ia menuturkan :
Saya lahir dan besar di ume kbubu. Dalam ume kbubu saya dibentuk untuk dapat bersikap
dan bertingkahlaku dalam hubungan dengan sesama. Dalam pengalaman pribadi sejak
dalam keluarga asal, saya mengalami perlakuan yang sama bahwa semua anak baik lakilaki maupun perempuan, diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan didukung secara
adil. Kami semua berjumlah 12 orang saudara. Dimaklumi saja karena waktu dulu belum
dikenal alat kontrasepsi. Tugas bagi anak di lingkungan rumah tangga juga tidak dibedabedakan menurut jenis kelamin. Bapa sendiri melakukan tugas-tugas yang menurut
pandangan masyarakat itu tugas perempuan. Tugas berbelanja ke pasar, memasak,
mencuci, menyapu rumah, merawat dan mengasuh anak dan sebagainya juga dikerjakan
oleh bapa. Mama saya sendiri bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja
sebagai pegawai negeri di kantor kecamatan. Di lingkungan rumah tangga saya, juga
terjadi hal yang sama. Urusan belanja di pasar dan memasak, merawat anak, mencuci,
menyeterika, dikerjakan secara bersama istri dan suami. Tidak ada pembagian dan
pembedaan tugas antara istri dan suami. Siapa yang berkesempatan melakukan tugas
dalam rumah tangga, ia melakukannya sebagai wujud tanggung jawab rumah tangga
tanpa memperhitungkannya sebagai tugas laki-laki atau perempuan. Dalam soal
membangun rumah pun ume kbubu dan lopo bukan lagi menjadi ukuran bagi kami dalam
membangun. Kami lebih memilih membangun rumah dalam bentuk yang modern, karena
memberi jaminan kesehatan yang lebih baik,
Sebaliknya dalam pengalaman sebagai pendeta jemaat di lingkungan TTS, saya banyak
menghadapi berbagai kasus rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakadilan jender.
Banyak istri mengeluh dengan kelakuan suami yang sangat kasar, begitu juga sebaliknya
banyak suami tidak puas dengan apa yang didapat dari pelayanan istri dalam rumah.
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Berbagai persoalan diributkan, seperti makanan belum siap, anak ribut, rumah
berantakan, yang pada akhirnya istri dimarahi. Istri dianggap sebagai ibu rumah tangga
yang tidak tahu mengatur pekerjaan dalam rumah tangga, padahal suami sendiri tidak
bersedia membantu istri dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Hal ini terjadi karena
anggapan umum bahwa pekerjaan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab istri,
dan suami memiliki tanggung jawab di luar rumah tangga. Selain itu ada juga keluarga
lain yang memberi kesempatan pendidikan hanya kepada laki-laki tidak kepada
perempuan, dengan alasan perempuan kalau sekolah setelah besar dan menikah akan jadi
milik orang lain. Hal-hal ini yang saya temukan dalam kehidupan saya dan pengalaman
melayani di jemaat Timor.96

Perbedaan peran dalam pekerjaan domestik dan publik antara perempuan dan
laki-laki disebabkan oleh adanya nilai budaya yang memandang ruang perempuan ada di
dapur. Laki-laki sering merasa tidak pantas apabila turut serta dalam kegiatan domestik.
Budaya patriarkat yang kuat memberikan tempat yang istimewa bagi laki-laki. Perbedaan
dalam aktivitas ini tidak terlepas dari konsep yang keliru tentang pendifinisian kerja
perempuan.
Sering dalam percakapan penulis jumpai ibu-ibu yang menyatakan ‘tidak
bekerja’. Di antaranya seperti yang dituturkan oleh Ester Sabuna:97
Selama ini beta (saya) dengan suami, kotong (kita) kerja sama-sama di kebun. Hasil dari
kebun cukup untuk makan dan sebagian bisa di jual untuk keperluan lain. Tapi sekarang
ini kerja di kebun sonde (tidak) telalu berat lagi. Kotong bisa bayar traktor untuk gembur
tanah, sudah ada pupuk yang jual di toko untuk cepat kasih subur tanaman. Ada polaris
yang bisa kasih mati rumput, hanya tinggal semprot saja rumput langsung kering. Jadi
beta sonde ke kebun lagi, karena suami bisa kerja sendiri. Sekarang beta sonde kerja apaapa. Tiap hari beta di rumah jaga anak, bersikan rumah, masak. Ini beta pung tanggung
jawab. Suami tidak pernah jaga anak atau masak. Kalau siang beta antar makan untuk
suami di kebun. Yang kerja hanya suami. Jadi suami saja yang cari uang. Waktu belum
tau itu alat-alat yang modern, kotong sama-sama cari uang, karena sama-sama kerja di
kebun. Kadang-kadang hasil panen banyak, tapi kadang juga sedikit. Kalau hasil panen
sedikit, suami cari kerja tambahan lain untuk dapat uang.

Yang dipahami mengenai kerja oleh masyarakat adalah bukan apa yang dilakukan
oleh seseorang, tetapi menyangkut apa yang melatar belakangi kerja tersebut serta
96

Pdt. Yenny M’nao, Wawancara 30 Maret 2008
Wawancara : Ester Sabuna, Ibu rumah tangga, Tanggal 20 Februari 2008. Kata-kata dalam kurung adalah
tambahan penulis untuk memperjelas apa atau siapa yang dimaksud dalam percakapan ini. Maksud yang
sama juga untuk percakapan-percakapan selanjutnya.
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penilaian masyarakat yang diberikan kepada pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan baru
dapat dikatakan kerja kalau pekerjaan itu menghasilkan uang. Seperti yang penulis amati
di lapangan. Bahwa perempuan lebih banyak dalam pekerjaan domestik dan sama sekali
tidak dinilai dengan uang, oleh karena itu yang dilakukan oleh Ester Sabuna dan
perempuan lain dianggap bukan sebagai kerja. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh
Pdt.Yeni M’nao.
Perbedaan yang tampak dari wawancara-wawancara tersebut di atas terjadi karena
pertemuan antara kebudayaan Atoni Meto di satu pihak dengan modernisasi di lain pihak.
Modernisasi yang masuk melalui pendidikan membuka wawasan sebagian masyarakat
untuk menyadari bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Mereka sama-sama
mempunyai hak dan kewajiban yang didapatkan dan dijalani. Dengan modernisasi
terbukalah jalan untuk tidak membedakan anak perempuan dan laki-laki dalam
pendidikan, maupun dalam bekerja baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam
pendidikan formal seperti yang diungkapkan oleh pendeta Yenny M’nao dan yang
lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat Atoni Meto yang modern
sudah tidak tergantung mutlak pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam keluarga/klenklen tertentu karena dalam batasan-batasan tertentu masyarakat sudah dapat mengaturnya
sendiri. Dalam hal membangun rumah, ume kbubu dan lopo bukan lagi menjadi prioritas
bagi mereka. Rumah modern menjadi pilihan utama bagi mereka membangun. Dengan
modernisasi membawa mereka untuk berani berpikir dan bersikap terbuka terhadap
pengalaman-pengalaman baru yang didapat dan siap mengikuti setiap perubahanperubahan yang terjadi. Pemahaman tentang nilai keseimbangan antara laki-laki dan
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perempuan juga menolong masyarakat untuk bertumbuh ke arah yang berbeda dengan
perilaku budaya yang merendahkan perempuan.
Dengan gambaran kondisi kehidupan masyarakat Atoni Meto yang tampak di
atas, pertanyaan berikut yang perlu diajukan adalah apa yang dipahami oleh orang Atoni
Meto zaman sekarang mengenai konsep kerja yang disimbolkan dari dalam rumah, dan
sejauh mana mereka mengetahui tentang simbol-simbol itu.
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh dari cara
membangun percakapan yang mendalam. Dari percakapan-percakapan yang dibangun
dalam suasana keakraban tanpa membuat jarak antara peneliti dan responden, akan
ditemui sampai sejauh mana simbol-simbol itu berperan dan berlaku bagi masyarakat
Atoni Meto sekarang ini. Dari percakapan tersebut akan diketahui juga nilai simbol itu
tetap ada ataukah bergeser dalam soal penilaian dari masyarakat sesuai dengan
perkembangan zaman.

4.3 Akar Sosial Budaya Jender
Gambaran

kehidupan

masyarakat Atoni Meto di atas memperlihatkan

kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang
domestik, yang dalam proses sosialisasinya perempuan cenderung dihubungkan dengan
kegiatan domestik tersebut, yang dianggap sebagai kegiatan yang kurang penting dalam
perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses produksi dan birokrasi.
Asosiasi semacam ini telah mereproduksi ketimpangan jender yang terus menerus, karena
dalam proses sosialisasi perempuan disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran
sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh laki-laki atau dalam
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kerangka struktur yang patriarkal. Dalam kerangka struktur inilah timbul pandangan
bahwa tempat laki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup,
sementara tempat perempuan di rumah mengatur rumah tangga dan merawat anak. Mery
Nope, guru pada SMP Negeri SoE, mengatakan:
Ketika saya masih kecil, tertanam pendidikan dari orang tua yang menyebabkan anakanak perempuan di desa tidak perlu sekolah dan tidak perlu berambisi untuk menjadi
perempuan karier. Orang tua menekan pada setiap gadis-gadis untuk selalu turut dan
menghormati saudara laki-laki. Bahkan tidak ada pilihan hidup bagi gadis-gadis desa
selain menjadi istri dan ibu bagi suami dan anak-anaknya. Jika ada anak perempuan yang
sekolah dan menjadi juara kelas tapi kemudian tidak tahu menenun dan menanak nasi...
akan jadi bahan ejekan dari lingkungan sekitarnya.... Keluarga yang mempunyai anakanak gadis sangat kuatir apabila dikemudian hari anaknya tidak mendapatkan jodoh
karena tidak tau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dan setiap anak gadis akan dijunjung
tinggi dan dipuji apabila ia berhasil menikah dan mempunyai anak...Ketika saya
mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolah di kota kabupaten, hal itu tidak
mendapat persetujuan dari kedua orang tua saya. Karena jika perempuan keluar rumah
berarti melanggar tradisi. Tapi ini tekad saya. Secara diam-diam saya mengikuti keluarga
yang tinggal di kota. Ketika orang tua tahu saya telah pergi meninggalkan mereka, maka
mereka memutuskan hubungan dengan saya. Ini tantangan bagi saya, tapi tidak membuat
saya mengalah dengan keadaan. Saya berusaha untuk bisa berhasil dengan apa yang saya
inginkan....Keberhasilan saya dalam studi dapat membuka mata orang tua dan keluarga
saya, untuk melihat bahwa masa depan seorang perempuan bukan hanya tergantung dari
setiap laki-laki. Orang tua baru menerima saya ketika saya sudah menjadi guru. Walau
demikian masih tetap ada pandangan-pandangan miring dari keluarga di kampung
terhadap saya. Saya dikatakan sebagai orang yang tidak mengindahkan adat.98

Proses sosialisasi semacam ini telah membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan.
Sesuatu yang berada di luar dapur, anak, rumah tangga, dianggap bukan sebagai tempat
yang sesuai bagi perempuan. Peran domestik sangat ditekankan oleh perempuan desa,
meskipun hal ini tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya mereka kerjakan sebagai
perempuan desa. Perempuan desa melakukan peran yang kompleks karena ia terlibat
dalam kegiatan rumah tangga, dan kegiatan ekonomi. Namun demikian peran domestik
perempuan mendapat penekanan yang cukup kuat, termasuk oleh perempuan sendiri.
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Wawancara Mery Nope, Tanggal 29 Maret 2008
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Dengan demikian ketimpangan jender sesungguhnya ditegaskan terus-menerus
oleh struktur sosial yang patriarkal. Perempuan cenderung mengalah pada laki-laki dalam
suatu struktur hubungan. Tindakan ini menegaskan bahwa perempuan tidak memandang
kegiatan ekonomi sebagai kegiatan utama perempuan. Kegiatan utama perempuan tetap
ibu rumah tangga, sehingga perempuan ideal adalah ibu rumah tangga yang baik. Ketika
terjadi penyimpangan maka ada harga yang harus dibayar. Seperti yang dialami oleh
Mery Nope. Pada saat ia mengambil keputusan untuk melanjutkan studi, ia harus
menerima konsekwensi dari keputusan itu, yakni tidak menjalin hubungan dengan orang
tua dan keluarga, juga pandangan-pandangan miring yang datang padanya dari
lingkungan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa sedapat mungkin setiap
perempuan Timor harus tunduk pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di Timor.
Berikut ini uraian tentang konsep jender yang terbentuk dalam simbol-simbol budaya
yang dikenal oleh masyarakat Atoni Meto.

4.4 Kerja dalam Masyarakat Atoni Meto
Profil masyarakat Atoni Meto dapat dicermati dari ike suti dan suni auni adalah
pandangan mengenai hidup. Hidup bagi perempuan dan laki-laki Atoni Meto untuk
bekerja. Mereka menemukan makna hidup ketika mereka menggunakan ike suti dan suni
auni. Pada waktu jenis kelamin seorang anak diketahui, pada saat itu juga hidupnya
diarahkan pada pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelamin (untuk hal ini telah dijelaskan
pada bab.II. mengenai ritus mengeluarkan anak).
Kerja di sini dibedakan menjadi kerja di sektor domestik dan di sektor publik
(baca: pertanian). Perempuan yang dikonstruksikan dengan kerja domestik dilengkapi
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dengan ike suti, dan laki-laki yang dikonstruksikan dengan kerja di sektor pertanian
dilengkapi dengan suni auni. Ike suti dan suni auni menjadi modal bagi laki-laki dan
perempuan Atoni Meto untuk bekerja.
Dari beberapa hasil percakapan ditemui adanya kesamaan pendapat di antara para
masyarakat tentang kerja. Tanpa mengabaikan pendapat-pendapat individu masingmasing, penulis memilih salah satu di antara pendapat yang sama yang memberi
pandangan mengenai kerja. Pendapat yang dipilih ini bukanlah mewakili pendapatpendapat individu yang lain. Pendapat tiap-tiap individu terhadap suatu peristiwa dalam
budaya tergantung pemaknaan masing-masing individu atas suatu peristiwa dan karena
itu tidak bisa diwakili atau mengatasnamakan pendapat yang lain.
Yang penulis maksudkan dengan adanya kesamaan pendapat seperti: pandangan
tentang kerja, simbol yang menunjukan kerja, cara menggunakan simbol-simbol, apa
akibat dari orang hidup tidak sesuai dengan simbol-simbol tersebut dan seterusnya.
Berikut pandangan mengenai simbol budaya yang dipakai selama ini oleh masyarakat
Atoni Meto sebagai simbol kerja:
Kami orang Timor sonde bisa (tidak dapat) lepas dari itu dua alat kembar ike suti dan
suni auni. Kalau katong pi mana sa (kita pergi ke mana saja) itu dua alat katong bawa.
Perempuan karena punya alat ike suti, selalu saja di dalam tasnya ada ike suti dan kapas
yang dong (mereka) bawa, dong selalu pakai kesempatan untuk buat benang sambil
duduk-duduk cerita dengan yang lain atau sementara menunggu sesuatu. Kalau laki-laki
jalan (bepergian) dia selalu bawa suni auni atau benas (parang). Di laki-laki punya
pinggang selalu ada benas (parang). Ini alat-alat su dari dolu (sudah dari dulu) katong
pung (kita punya) orang tua yang ajar untuk bisa dipakai.... Keadaan ini berlangsung
terus sampai sekarang bagi laki-laki Timor yang masih tinggal di desa, sedangkan mereka
yang sudah ke kota sonde pakai lagi suni auni. Mereka justru ikut gaya kota. Begitu juga
perempuan Timor yang ada di desa selalu saja bawa ike suti di tas mereka. Kalau ke pasar
dan sambil tunggu jualan, mereka selalu pakai ike suti untuk buat benang dari kapas yang
sudah disiapkan. Hal ini sonde berlaku lagi untuk perempuan Timor yang ada di kota.
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Mereka justru tidak lagi memakai ike suti.99 (Hal yang sama diungkapkan juga oleh
Nimrod Che100 dan Orpa Kune.101).

Ike suti dan suni auni adalah perkakas kembar yang membedakan perempuan dan
laki-laki Atoni Meto dalam bekerja. Dengan perkakas ini mereka mendapat tugas
membangun kehidupan. Dari percakapan tersebut nampak dengan jelas bahwa ike suti
dan suni auni sangat melekat pada setiap perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Di
mana saja mereka berada ike suti dan suni auni akan memperlihatkan pekerjaan mereka.
Perempuan dengan ike suti dapat bekerja sebagai penenun, karena itu tempat mereka di
rumah untuk bekerja. Laki-laki dengan suni auni bekerja di luar dengan membawa hasil
buruan atau hasil pertanian. Seorang ibu bertutur demikian :
Katong (kami) perempuan Timor harus bisa menenun kain, karena itu katong
(kami) punya kerja khusus. Beta (saya) punya anak perempuan mulai dari dia kecil
(sejak kecil) beta sudah ajar dia menenun, buat benang dari kapas, bersihkan kapas, dan
ikat benang, supaya dia terlatih dari kecil, jadi ketika besar dia sudah bisa pegang ike suti.
Kalau sonde (tidak) ajar dari kecil dan dia sonde (tidak) tau pegang ike suti nanti beta
(saya) sebagai mama malu dengan masyarakat. Masyarakat bisa bilang mama sonde
(tidak) kerja jadi anak juga sonde (tidak) tau kerja. Kalau omong begitu (bicara seperti
itu) katong (kami) jalan di jalan muka tunduk terus karena malu, masyarakat cap katong
(kami) pemalas.102

Hal senada diungkapkan oleh seorang bapak yang kerjanya setiap hari berada di
kebun, menutur :
Ini kerja saya. Setiap hari jam 6 pagi saya berangkat ke kebun dan baru pulang jam 6
sore. Saya harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Itu janji saya waktu
mengaku di gereja menikah dengan istri saya. Saya punya kebun 2 yang setiap hari harus
saya tofa (menyiangi) bersihkan kebun. Kalau saya tidak kerja satu hari sa (saja), saya
punya badan rasa sakit. Jadi saya harus datang setiap hari di kebun, kalau tidak begini
karmana (bagaimana) saya bisa kasih makan istri anak. Hanya duduk-duduk saja di
rumah percuma lama-lama kita mati satu-satu karena makan angin, ko abis son bisa
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Wawancara dengan Bapak Soleman Faot, Petani di desa Niki-Niki, 17 Maret 2008
Wawancara dengan Nimrod Che, Pemuda desa Niki-Niki, 22 Maret 2008
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Wawancara dengan Orpa Kune, Perempuan muda di desa, 13 Maret 2008
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Wawancara ibu Agustina Koi, Ibu rumah tangga dan penenun di desa, tanggal 4 Maret 2008
100

89

(tidak bisa) kerja. Ini suni auni (sambil menunjukan pada penulis) yang tolong saya untuk
kerja. Saya tidak bisa hidup tanpa suni auni.103

Kehidupan orang Timor adalah kehidupan bekerja. Laki-laki dan perempuan
sama-sama bekerja di wilayah masing-masing. Ketrampilan bekerja yang ditunjukan
dengan ike suti dan suni auni sangat membanggakan bagi mereka. Masing-masing dari
mereka terampil memegang alat-alat yang sudah diwariskan kepada mereka.
Perempuan dan laki-laki Atoni Meto menemukan makna hidup ketika mereka
bekerja. Kerja menjadi ukuran bagi mereka untuk dapat hidup. Kegiatan kerja ini sangat
jelas terlihat di lokasi penelitian. Setiap pagi laki-laki Atoni Meto yang berada di
kampung, dengan peralatan suni auni mereka berangkat kerja ke lahan masing-masing,
sementara perempuan yang tinggal di rumah, selain bekerja dalam urusan rumah tangga,
mereka juga menenun kain untuk diri mereka, suami dan anak-anak.
Sebagian orang Atoni Meto bekerja di sektor modern, misalnya di perusahanperusahan dan juga di kantor-kantor sesuai dengan tingkat pendidikan yang semakin
tinggi dan kesadaran tentang keterlibatan dalan kegiatan di luar desa semakin
menggejala. Pola kerja di sektor modern dengan jadwal/waktu yang ketat membuat
mereka harus mengatur waktu dengan baik. Bagi perempuan yang kerja di sektor modern,
mereka harus mampu mengatur pekerjaan di rumah dengan pekerjaanya di sektor modern
agar tidak berbenturan. Bagi yang telah berkeluarga seringkali mengalami kesulitan
untuk membagi waktu antara bekerja di rumah dan di sektor modern. Dalam keadaan
seperti ini laki-laki perlu membantu perempuan untuk menangani pekerjaan perempuan
di rumah. Simak apa yang dikatakan oleh Ledy, yang kerjanya di perusahan masuk jam 8
pagi dan pulang jam 17.00 sore:
103

Wawancara Bapak Daud Bako, petani di desa Niki-Niki, tanggal 15 Maret 2008
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Setiap hari saya berangkat kerja jam 7.00 pagi diantar oleh suami, sebelum suami masuk
mengajar di sekolah dasar. Saya baru pulang jam 5.00 sore, terkadang suami jemput tapi
sering juga tidak jemput. Kami mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, untung saja
suami mau mengerti dengan keadaan yang ada. Jadi suami yang membantu dalam
pekerjaan rumah tangga, terkadang suami juga mencuci piring, masak bahkan jaga anakanak kami. Dengan saya bekerja, suami merasa ekonomi rumah tangga kami terbantu.104

Perempuan dan laki-laki Atoni Meto yang terlibat bekerja di sektor modern tidak
terikat lagi dengan simbol ike suti dan suni auni yang mengharuskan mereka bekerja di
sektor pertanian. Tuntutan modernisasi dan kesadaran akan kesetaraan jender semakin
menguatkan perempuan untuk menuntut haknya termasuk hak untuk mengaktualisasikan
dirinya, meningkatkan karirnya dengan bekerja baik di dalam maupun di luar rumah.
Kondisi ini memunculkan konsekuensi tersendiri yaitu berkurangnya waktu untuk
mengerjakan pekerjaan rumah tangga termasuk mengasuh anak, yang secara tradisional
merupakan tugas perempuan. Dunia modern menjadi pilihan mereka, karena menawarkan
banyak peluang kerja. Di samping itu bagi laki-laki, perempuan yang bekerja di sektor
modern bukannya dilihat sebagai bentuk pengingkaran perempuan terhadap tugas
domestik, melainkan justru dilihat sebagai cara yang efektif untuk membantu
menegakkan ekonomi rumah tangga. Dan pandangan laki-laki telah bergeser dari
memandang perempuan yang tempatnya di lingkungan domestik menjadi berubah
sebagai perempuan yang dapat merespon langsung dalam membantu ekonomi rumah
tangga. Di sini banyak pekerjaan domestik, misalnya: memasak menyapu, dan mengasuh
anak mulai diganti oleh laki-laki. Hal yang sama jarang dilakukan oleh orang-orang
Atoni Meto yang tinggal tetap dan bekerja di desa, karena masih kuatnya pandangan
bahwa pekerjaan domestik hanya layak dikerjakan oleh perempuan.
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Wawancara Ledy, tanggal 25 Maret 2008
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Keberadaan perempuan di sektor modern semakin penting, terutama sumbangan
ekonomi mereka bagi keluarga. Perempuan yang ikut bekerja di sektor modern menjadi
tumpuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi perempuan yang
belum menikah, bekerja di luar desa dapat membantu orang tua mencukupi kebutuhan
keluarga, sedangkan bagi yang sudah menikah dapat membantu suami. Meskipun
sumbangan ekonomi perempuan cukup penting, namum tetap kurang mendapat
pengakuan yang sama dengan laki-laki. Percakapan di atas menunjukan bahwa
perempuan dianggap hanya sekedar membantu atau hanya dianggap sebagai penghasil
tambahan saja bagi keluarga. Di sini laki-laki telah mereproduksi ketimpangan jender.
Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan Marxisme yang melihat struktur ekonomi
merupakan alat penegasan arah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.
Laki-laki sebagai pemegang kekuasaan ekonomi di dalam keluarga. Bidang-bidang
pekerjaan penting dan menghasilkan upah/uang cenderung dikerjakan oleh laki-laki.
Meskipun perempuan mengerjakan jenis pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan
laki-laki, ia tetap dianggap hanya sebagai membantuk dalam ekonomi rumah tangga.
Ketimpangan jender semacam ini tidak selalu disebabkan oleh kapasitas perempuan yang
terbatas (seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang terbatas), tetapi seringkali
disebabkan oleh struktur sosial budaya yang kuat yang mengunggulkan laki-laki dalam
faktor ekonomi.

4.5 Kain untuk Laki-Laki
Masyarakat Atoni Meto mengenal tenun sebagai harta milik keluarga yang
bernilai tinggi karena kerajinan tangan ini merupakan warisan turun-temurun serta
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menjadi garis penghubung antara generasi yang sampai sekarang masih tetap
dipertahankan. Ketrampilan menenun adalah suatu kewajiban yang menunjukkan salah
satu ukuran kerja bagi kaum perempuan.
Bagi masyarakat Atoni Meto kemampuan perempuan menenun sama pentingnya
dengan kemampuan laki-laki bisa membuat kebun. Ukuran seorang perempuan dewasa
dan laki-laki dewasa ada pada kemampuan mereka bekerja. Bahkan suatu pernikahan
baru akan terjadi antara perempuan Atoni Meto dan laki-laki Atoni Meto kalau masingmasing telah memperlihatkan hasil kerja yang baik lewat menenun dan berkebun. Hal
penting yang diperhatikan oleh perempuan Atoni Meto adalah menenun kain untuk
suaminya. Ina seorang perempuan muda yang siap menikah beberapa bulan lagi, dengan
bangga bercerita:
Saya sangat bangga punya ike suti. Sejak kecil saya belajar menenun dengan mula-mula
memegang ike suti, tapi saya baru bisa menenun ketika saya tamat SMP. Ternyata hasil
tenunan saya disukai calon suami saya dan keluarganya. Saya harus mempersiapkan 5
tenunan yang terbaik untuk calon suami saya. Pada waktu menikah nanti dia akan
memakai kain tenunan yang saya antar sehari sebelum hari pernikahan, pada saat
pengembalaan di gereja (percakapan pastoral). Pada upacara pernikahan itu, kami berdua
akan memakai kain tenunan yang saya tenun. Semua itu sudah saya persiapkan sejak 2
tahun yang lalu, waktu saya dipinang oleh dia. Keluarga dari calon suami saya juga akan
mengantar kain tenunan untuk keluarga saya sebagai tanda pengikat dari dua keluarga
menjadi satu keluarga. Semua acara itu berlangsung satu hari sebelum hari pernikahan.105

Perempuan Atoni Meto yang akan menikah, dalam tatanan adat, ia akan diboyong
oleh suaminya ke dalam persekutuan marga dan suku suaminya. Sebelumnya ia akan
mempersiapkan kain tenunan yang ditenunnya sendiri untuk dipersembahkan kepada
calon suaminya pada saat menikah nanti. Ada anggapan bahwa hubungan kekeluargaan
dengan keluarga perempuan itu akan berakhir pada saat perempuan tersebut pergi
mengikuti suaminya. Tetapi sebenarnya tidak. Kain tenun yang diberikan oleh perempuan
kepada calon suaminya memberitahukan kepada keluarga dan kerabat calon suaminya
105
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bahwa hubungan kekerabatan tetap dijaga. Bahkan kain itu boleh keluarga simpan
sebagai bukti ikatan kekeluargaan antara keluarga mempelai perempuan dan mempelai
laki-laki mengalami perluasan. Pesan yang sama juga terkandung dalam praktek
pemberian kain tenun dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai
perempuan. Kain tenun yang diberikan dari mempelai laki-laki kepada keluarga
mempelai perempuan adalah tenunan hasil dari ibu mempelai laki-laki atau saudari
perempuan mempelai laki-laki. Pemberian kain tenun sebagai alat untuk menjaga harga
diri dan suku masing-masing. Tukar-menukar kain tenun dalam upacara perkawinan
sama dengan menganggap si penerima kain tenun sebagai keluarga dan kerabat sendiri
bukan lagi out-sider (orang luar/asing) melainkan tergolong pada in-sider (orang dalam).
Dengan demikian kain tenunan mempunyai fungsi sebagai perekat keluarga dan
kekerabatan. Percakapan lain, nampak dari seorang perempuan Atoni Meto yang sudah
menikah:
Menenun itu susah, belajar setengah mati baru tahu. Kalau su (sudah) tau menenun
rasanya hidup su jadi lengkap. Beta (saya) mau omong jujur, beta suka sekali kalau beta
punya suami dan anak pakai kain yang beta tenun dan banyak orang lihat trus tanyatanya. Dong (mereka) senang liat itu motif yang beta buat di kain itu. Taon (tahun) lalu
bapa Bupati datang kunjungi katong pung kampung, tua-tua adat di sini beli beta pung
tenun untuk sambut Bupati, kasih pakai Bupati kain tenun, baru acara adat mulai. Itu kain
yang Bupati pakai, beta yang tenun. Beta dengar mama-mama dong baomong (bicara)
bilang bagus itu motif. Pegawai-pegawai yang dari kota ikut Bupati ju (juga) dong bilang
bagus. Beta pulang beta kasih tau suami, dia ju senang. Itu Tuhan kasih beta karunia jadi
beta bisa tenun sampai orang suka. 106

Perempuan Atoni Meto yang sudah menikah selalu merasa bangga bila semua
mata tertuju kepada tenunannya (ikat, sotis, buna) yang dikenakan suaminya. Perempuan
akan bahagia melihat perempuan lain berbisik mempercakapkan motif dan corak serta
warna-warni dari tenunan yang membungkus tubuhnya, suaminya dan anak-anaknya.
Setiap perempuan dan laki-laki Atoni Meto, selalu tampil dengan kain tenun dan corak
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ragam yang terbaik di tubuh mereka. Kain tenun dengan motif terbaik selalu dijadikan
pemberian kepada keluarga pada peristiwa-peristiwa penting, seperti pesta, penyambutan
tamu dan kematian.
Perempuan Atoni Meto yang terampil memegang ike suti dan membuat tenunan
yang baik dan “bercahaya”, adalah perempuan Atoni Meto yang tinggal tetap di kampung
dan putus sekolah atau ibu-ibu rumah tangga. Pada umumnya mereka berusia 15 tahun ke
atas. Mereka inilah yang selalu bangga bercerita tentang ike suti, sebagai simbol jati diri
mereka. Hal yang berbeda terlihat pada perempuan Atoni Meto yang punya kesempatan
mengikuti pendidikan di luar kampung, dan mereka yang karena tuntutan ekonomi keluar
dari kampung mencari pekerjaan di kota. Mereka ini kurang terampil memegang ike suti
dan tidak bisa menghasilkan tenunan yang “bercahaya” yang dapat dibanggakan oleh
keluarga.
Dari hasil pengamatan penulis, ditemukan bahwa mereka yang karena sekolah
dan kerja di luar kampung, merasa ike suti tidak penting bagi mereka. Lisa guru pada
sekolah dasar, bertutur :
Sekarang zaman sudah maju, kita hidup ikut zaman. Di mana-mana orang tidak pakai
kain, tapi pakai rok dan celana panjang. Pakai blus yang beli di toko langsung pakai, asal
punya uang. Kalau zaman sudah maju kita tidak perlu lagi tinggal dengan keadaan kita
yang dari dulu tidak berubah-ubah. Kalau kita terus pakai kain kapan kita bisa jadi orang
yang maju. Saya tidak tau cara tenun, membuat benang saja saya tidak bisa, putar ike suti
saya tidak mampu, bagaimana saya bisa menenun. Mama ajar, tapi karena saya sudah
sekolah di luar saya tidak belajar menenun lagi. Kalau saya pikir-pikir, menenun butuh
waktu yang lama, hasilnya hanya satu, coba kita kerja lain, dapat uang, beli baju bisa
beberapa potong untuk satu bulan dengan penghasilan yang kita dapat. Selain itu kita
juga bisa berbelanja keperluan lain. Memang menenun itu budaya kita orang Atoni Meto,
tapi apakah kita harus terus tinggal dengan budaya itu lalu kita tidak beranjak keluar dari
budaya itu kapan kita mau maju? Anak-anak saya perempuan dan laki-laki tidak ada yang
tau pegang ike suti dan suni auni. Karena mereka lahir dan besar di kota (SoE kota
kabupaten TTS), sekolah juga di kota, jarang mereka ke kampung. Kami hanya pakai
kain tenunan kalau ada acara-acara tertentu di kampung, misalnya acara nikah adat.
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Sedangkan setiap hari ya ini pakaian kami (sambil menunjukkan rok dan blus yang
dipakainya).107

Anggapan bahwa punya uang dan bisa berbelanja pakaian yang siap pakai tanpa
berlelah-lelah menenun dan butuh waktu yang cukup lama untuk menghasilkan satu
tenunan, selalu diungkapkan oleh perempuan-perempuan yang keluar dari kampung.
Perubahan yang sangat menyolok terlihat di kota-kota ketika perempuan Atoni Meto
masuk kerja di sektor modern. Bukan hanya seperti yang diungkapkan di atas, berbagai
simbol-simbol baru juga diperlihatkan. Simbol-simbol baru seperti cara mereka
berbelanja, berpakaian, mendandani diri mereka seperti orang kota, berbicara memakai
bahasa Indonesia, semuanya memperlihatkan hal baru yang berbeda dengan perempuan
desa. Identitas sebagai perempuan Atoni Meto hampir tidak nampak dalam diri mereka.
Ketika mereka kembali ke kampung, ada perbedaan yang mencolok antara mereka yang
dari kota dan mereka yang tetap di kampung. Seorang bapak yang sangat perduli dengan
adat, memperlihatkan wajah yang kecewa ketika berbicara tentang anak muda yang pergi
ke kota dan kembali ke kampung dengan tidak peduli terhadap budaya yang ada:
Kami punya anak muda, kasih mereka keluar untuk sekolah dan kerja supaya pintar dan
dapat tambah pengalaman dalam kerja, tapi bukan berarti mereka harus lupa dengan adat
kebiasaan yang ada pada kami. Waktu ke kota, mereka berangkat dengan bekal kain yang
kami kasih, tetapi setelah pulang kampung itu kain yang kami kasih tidak ada lagi pada
mereka, ketika kami tanya, mereka jawab sudah jual karena di sana (kota) tidak pakai
kain. Sekarang mereka datang di kampung, kami hampir tidak kenal mereka. Mereka
menunjukkan bahwa mereka sudah punya pengalaman di luar jadi mau bastel (gaya)
pakai pakaian seperti orang kota, bicara pakai bahasa Indonesia, bahasa Dawan mereka
sudah lupa.
...... (dengan penuh kesal bapak ini menarik napas panjang hmmm)....
Anak muda sekarang ini kita tidak bisa omong lai (bicara), karena kalau kita omong
mereka bilang kita orang kampung yang tidak tau apa-apa dengan perkembangan.
Mereka memang tidak lupa sama sekali dengan budaya yang ada, tapi mereka tidak mau
perduli dengan semua itu. 108
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Masih banyak tokoh adat yang tidak setuju dengan cara anak muda yang tidak
mengenal adat. Proses perubahan yang terjadi berlangsung secara terus menerus sehingga
nilai simbol budaya yang selama ini dikenal masyarakat mengalami pergeseran. Simbol
asli masyarakat Atoni Meto hanya dapat dihargai oleh para generasi tua dan mereka yang
masih tinggal di kampung, sementara sebagian generasi muda yang karena pendidikan
dan keluar dari kampung, mengenal dunia modern telah menganggap perubahan tersebut
merupakan hal yang wajar sebagai suatu bentuk perubahan ke arah kemajuan. Setiap
upaya mempertahankan tradisi budaya adat dalam simbol-simbol dari generasi tua bisa
jadi memperoleh tantangan dari generasi muda karena akan dianggap sebagai upaya
kembali ke zaman dulu.
Keadaan yang terjadi dengan perempuan Atoni Meto tidak jauh berbeda dengan
laki-laki Atoni Meto yang punya kesempatan keluar dari kampung untuk studi atau
bekerja di sektor modern. Seorang bapak yang menjadi satpam di kantor pertanahan,
bertutur:
Saya sudah lama tidak pulang kampung, karena tugas jaga saya setiap hari. Saya merasa
ini kerja jauh lebih baik dari kerja di kampung. Kalau di kampung setiap hari kita hanya
disuruh ke kebun. Kerja kebun baik juga, tapi tidak langsung menghasilkan uang, kita
harus berjualan di pasar lagi. Saya bersyukur karena saya lamar untuk jadi satpam saya
diterima. Sekarang istri anak juga semua tinggal di SoE (kota kabupaten). Kalau kami
punya waktu libur baru pulang kampung. Kami selalu bawa belanjaan yang tidak ada di
kampung. Beli beras untuk orang tua dan adik-adik di kampung. Saya sudah bilang pada
adik-adik kalau tamat SD lanjut sekolah saja di SoE dan tinggal dengan saya, nanti saya
yang biaya. Biar orang tua saja yang jaga kampung. Kalau kita di kampung terus nanti
kita jadi bodoh, tidak tau apa-apa, karena kita tidak ikut perkembangan. Sekarang ini
bukan zamannya lagi kita kerja di kebun jadi petani. Kalau bapa dan mama sudah jadi
petani, kita anak-anak harus sekolah supaya bisa kerja yang lain bukan hanya petani saja.
Suni auni memang lambang kita orang Timor, tapi saya pikir itu untuk orang tua zaman
dulu yang hanya baru kenal kerja dengan berkebun dan berburu. Sekarang kami sudah
kenal kerja yang lain, bukan hanya kebun saja. Saya tidak punya kebun. Rumah saya
halaman sempit. Penghasilan saya juga pas-pasan untuk hidup istri anak, tapi lumayan
anak saya bisa sekolah, sekarang yang besar (sulung) di SMP. 109
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Bagi perempuan dan laki-laki yang karena sekolah dan mencari pekerjaan di luar
sektor pertanian dan keluar dari kampung, tidak mengenal cara kerja lewat ike suti dan
suni auni. Percakapan tersebut di atas menunjukkan bahwa, perempuan dan laki-laki
Atoni Meto yang berada di kota, ketika pulang kampung tidak mau terlibat di kebun atau
menenun, karena merasa bahwa itu bukan bagian mereka. Yang menjadi bagian dari kerja
mereka adalah yang bukan berhubungan dengan bidang pertanian dan kegiatan menenun.
Mereka ini pada umumnya tidak lagi memahami ike suti dan suni auni sebagai simbol
identitas mereka.
Masyarakat Atoni Meto yang modern sudah mulai keluar dari keterikatanketerikatan adat yang selama ini mereka pegang. Arus modernisasi yang kuat ikut
mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini nampak dari masyarakat menganggap bahwa
simbol-simbol yang membentuk mereka tidak lagi cocok dalam kehidupan zaman
sekarang. Di sinilah yang menyebabkan relasi sosial anggota kelompok mengalami
ketegangan.
Berdasarkan hal tersebut, generasi muda masyarakat Atoni Meto mulai
memperlihatkan ketegangan dengan generasi pendahulu. Bahwa struktur masyarakat
tradisional yang dikenal selama ini justru mulai dipandang dengan kategori perbedaan
wawasan dan kepentingan sehingga dapat menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi
disebabkan oleh perbedaan nilai yang didukung oleh masing-masing orang atau
kelompok. Kelompok yang tua hendak mempertahankan nilai-nilai lokal dari tradisi,
sementara kelompok muda dipengaruhi oleh nilai-nilai dari masyarakat kota.
Dalam hubungan dengan perkawinan, banyak orang muda tidak mau terikat
dengan adat. Ike suti dan suni auni tidak dipandang sebagai suatu ukuran yang bisa
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menikah atau tidak menikah. Mereka justru ingin menentukan sendiri pasangan hidupnya
seturut dengan suara hatinya. Bukan lagi diukur dari kemampuan seseorang memegang
ike suti dan suni auni. Tata cara adat perkawinanpun dianggap tidak pas dengan
kehidupan modern sekarang ini. Karena itu dalam hal perkawinan yang terjadi tidak lagi
yang utama urusan antara dua kelompok besar/dua klen besar, tapi sudah menuju lebih
pada urusan antara calon suami istri.
Dari hasil percakapan nampak perbedaan antara sistem tradisional dan sistem
modern dalam masyarakat Atoni Meto. Perbedaan tersebut jelas terlihat pada sistem
tradisional adalah sistem yang terikat dengan tata aturan adat istiadat budaya yang
berlaku. Orang-orang yang berada pada kelompok ini adalah orang yang lahir, besar, dan
tinggal tetap di kampung. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang terikat dengan
simbol-simbol budaya yang ada serta sangat sulit untuk menerima suatu pembaharuan.
Sedangkan pada sistem modern adalah kelompok orang-orang yang telah keluar dari
desa, mengecam pendidikan di luar desa, bekerja di luar desa, dan mengenal kehidupan
luar. Orang-orang ini selalu menggunakan sikap berpikir analitis dan mentalitasnya untuk
mengubah diri sesuai dengan perkembangan zaman atau dengan kata lain adanya
keinginan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang sekarang berlaku atau bermotifkan
kesadaran akan meninggalkan yang tradisional demi perkebangan hidup.

4.6 Motivasi Kerja dan Sumbangan Ekonomi Penenun Perempuan
Bekerja menjadi suatu strategi bagi perempuan menghadapi tekanan ekonomi dan
sekaligus mewujudkan rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi
rumahtangga. Bagi keluarga petani miskin, hasil kerja di sektor pertanian tidak cukup
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untuk memenuhi kebutuhan pokok seringkali menyebabkan keluarga-keluarga miskin
melakukan kegiatan-kegiatan sambilan yang dapat memberikan tambahan penghasilan
meskipun dalam jumlah yang kecil. Penghasilan berupa uang diperoleh dari pekerjaan di
luar sektor pertanian.
Perempuan Atoni Meto dengan Ike suti yang jadi modal mereka menenun dapat
dipakai untuk menghasilkan uang. Tenun bukan hanya dibuat untuk pakaian bagi
keluarga saja, tetapi juga dapat dijual sebagai salah satu bentuk usaha dalam membantu
ekonomi rumah tangga. Jika perempuan memilih meningkatkan ekonomi rumah tangga
lewat hasil tenunan yang dibuat, disebabkan karena perempuan merasa penghasilan
suami saja tidak cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Hal ini terjadi karena
perempuan adalah pengelola rumahtangga, dialah yang tahu seberapa besar kebutuhan
rumahtangga serta seberapa besar pula penghasilan yang diperoleh suami. Di samping itu
pekerjaan menenun juga tidak mengganggu aktivitas pekerjaan rumah tangga. Penulis
menemui seorang ibu yang sedang menenun dan sambil bercerita tentang bagaimana
proses tenunan dan dipersiapkan untuk apa. Ibu ini mulai berbicara:
Beta (saya) menenun bukan hanya untuk pakaian buat suami, anak dan diri beta, tetapi
sekarang beta menenun juga untuk supaya bisa dijual dan dapat uang. Hasil dari tenunan
cukup lumayan untuk beli beras, minyak goreng, minyak tanah, sabun, dan keperluan
lain. Kalau harap suami bawa hasil dari kebun saja berarti kotong (kita) sonde (tidak) bisa
beli sabun, atau minyak goreng, karena hasil dari kebun kadang hanya cukup untuk di
makan, sonde bisa di jual untuk dapat uang, na kalau sonde ada uang katong mau belanja
dengan apa, bayar anak punya uang sekolah dengan apa. Sekarang ini apa-apa pakai
uang, sonde ada uang batong sonde hidup. Harus beli minyak tanah, di sini sonde pakai
listrik, tiap malam katong pakai lampu tioek (pelita), na kalau uang sonde ada, katong
semua gelap, ko abis mau beli minyak pakai apa. Dulu masih bisa tukar barang dengan
barang (barter), katong bawa pisang satu tandang ke pasar bisa tukar dengan sabun atau
beras 3 kilo, sekarang sonde ada sama ke begitu lai (seperti itu). Su begini beta sonde bisa
tinggal diam, mau bantuk kerja di kebun suami bilang dia bisa sendiri, mau bantu tofa
(menyiangi) rumput suami bilang su (sudah) ada polaris yang kalau semprot saja rumput
su mati. Jadi beta hanya tinggal di rumah, na beta tenun sa supaya beta bisa jual.

..................................................
Beta jual kain tenunan tergantung dari dia punya panjang dan lebar, kalau seperti ini
(sambil menunjukan selembar kain tenunan yang panjang dua meter dan lebar satu meter)
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harganya Rp.750.000,- ini sangat lumayan untuk bisa belanja keperluan, na kalau yang
selendang harganya bisa Rp.25.000 sampai dengan Rp.75.000.- Beta jual di pasar, beta
sendiri son tau (tidak tau) dong (mereka) yang beli tenunan ini untuk buat apa, tapi beta
dengar-dengar dong jual lagi di toko-toko entah dengan harga berapa dong jual, dong son
mau (tidak mau) bilang sama katong (kita). Katong kalau jual di atas harga yang sudah
biasa katong jual dong son mau beli, dong hanya mau beli dengan harga yang biasa,
kalau dong son mau beli katong son (tidak) dapat uang. Kadang-kadang juga orang dari
kota datang cari untuk dipakai penyambutan tamu-tamu yang datang dari luar, biasanya
dikalungkan di leher sebagai tanda persaudaraan. Jadi tenunan selalu dicari banyak orang
dari kota, ini yang katong bisa dapat uang. 110

Tenunan dapat menjadi sumber penghasilan penting bagi rumah tangga pedesaan
terutama bagi rumah tangga tani yang berlahan sempit untuk mendapat penghasilan lain.
Pekerjaan ini tidak hanya bersifat pekerjaan sampingan, karena justru dengan tenunan
memberikan hasil yang lebih besar dibanding sektor pertanian yang hasilnya musiman.
Meskipun penghasilan yang didapat tergolong kecil, nilai uang tunai dalam
penghasilan itu sangat penting. Kepastian akan pendapatan yang diperoleh setiap tenunan
memiliki arti bagi kepastian hidup itu sendiri. Penghasilan itu digunakan untuk menutupi
kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak. Hal ini
menunjukan bahwa hasil dari tenunan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
harian ekonomi rumah tangga.
Arti keterlibatan perempuan dalam menyumbang ekonomi rumah tangga juga
dapat dinilai dari peran suami bagi ekonomi rumah tangga. Dari percakapan di atas, dapat
dikatakan bahwa dorongan mereka untuk terlibat dalam ekonomi rumah tangga lewat
menjual hasil tenunan disebabkan oleh tekanan ekonomi, di mana penghasilan suami
tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian tenunan yang semula dibuat
hanya untuk pakaian bagi keluarga, kini dapat dijual untuk menghasilkan uang.
Namun apakah dengan keterlibatan perempuan dalam ekonomi rumah tangga ini
dapat dikatakan sebagai tanda peningkatan status perempuan di pedesaan? Jika dilihat
110
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dari perspektif feminis Marxis, perempuan Atoni Meto yang telah memanfaatkan peluang
yang ada dengan menghasilkan tenunan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi telah
ikut terlibat dalam produksi, dengan demikian perubahan status perempuan dapat terjadi
melalui pekerjaan tenunan yang dihasilkan untuk menyumbang ekonomi rumah tangga
bersama laki-laki. Tetapi di sisi lain, hal ini merupakan eksploitasi bagi perempuan,
karena perempuan yang terlibat dalam ekonomi rumah tangga dengan menjual hasil
tenunan sebetulnya mereka tidak tahu perkembangan harga pasar, sehingga tidak mampu
bernegosiasi dengan pembeli untuk menjual hasil tenunan, akibatnya mereka menjual
dengan harga murah, dan yang diuntungkan adalah pihak pembeli sebagai pengantara.
Dalam hal ini kaum perempuan selalu dirugikan oleh pihak pengantara. Pihak pengantara
akan menjual kembali hasil tenunan dengan harga jauh di atas harga yang dibeli sesuai
dengan harga pasar, sehingga pihak pengantara mengambil keuntungan berlipat ganda
dari hasil tenunan tersebut.
Dengan ketidaktahuan perkembangan harga pasar dan meningkatnya kebutuhan
ekonomi rumah tangga, mengakibatkan semakin banyak perempuan Atoni Meto yang di
desa terus meningkatkan hasil tenunan dan menjualnya dengan harga murah (yang
terpenting bagi mereka adalah mendapat uang untuk membelanjakan kebutuhan seharihari). Hal ini seolah-olah perempuan yang membutuhkan pembeli (pengantara) untuk
membeli hasil tenunan, bukan pembeli yang membutuhkan tenunan-tenunan tersebut.
Dan hal ini posisi tawar penenun dipersulit oleh kenyataan bahwa setiap penenun
berhadapan dengan pengantara sendiri saja, tanpa adanya serikat penenun atau organisasi
sejenis untuk membela kepentingan mereka bersama. Kondisi tersebut akhirnya
memperkuat posisi tawar pembeli dengan selalu mengancam untuk tidak membeli jika
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harga tenunan yang dibeli di atas harga rata-rata (Rp.25.000 – 750.000, sesuai dengan
ukuran kain). Proses semacam ini ujung-ujungnya hanya mempercepat akumulasi modal
pembeli dan perempuan semakin dirugikan.
Ada kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat di TTS, yaitu
pengalungan kain tenunan di leher atau badan seseorang sebagai ungkapan hormat dan
penerimaan kepada orang yang datang ke suatu tempat tertentu dengan membawa misi
khusus. Tentu saja setiap hari ada banyak orang baru yang datang di tempat tersebut,
tetapi sambutan dengan pengalungan kain tenunan tidak mereka terima. Hanya orangorang yang datang membawa misi khusus yang diperlakukan secara khusus.
Menyematkan kain tenunan di tubuh orang adalah tanda bahwa masyarakat menyatukan
dia ke dalam komunitas hidup mereka, sekaligus ungkapan kesediaan mereka untuk
menerima dan melaksanakan pesan yang ia bawa. Hal ini juga yang dialami oleh penulis
secara langsung pada saat penulis menjalani tugas pelayanan selama lima tahun di
kecamatan Amanuban Tengah. Pada awalnya penulis diterima dengan pengalungan kain
tenunan pada tubuh penulis untuk selanjutnya dapat menjalani misi pelayanan. Bentuk
pengalungan kain tenunan juga memberi gambaran sebuah identitas. Pada tahap ini
persoalan identitas menjadi tahap penting. Perempuan Atoni Meto menganggap bahwa
dengan corak tenunan yang ada pada kain dapat memperlihatkan identitas pembuat tenun,
seperti dari suku dan kampung mana dan apa statusnya dalam masyarakat. Dengan
demikian dalam setiap kain tenun perempuan-perempuan Atoni Meto sesungguhnya
sedang memperlihatkan identitas etnis mereka dalam simbol-simbol yang penuh makna.
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4.7 Perempuan yang Bekerja di Sektor Modern
Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga semakin penting sejalan dengan
menurunnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Laki-laki Atoni Meto tidak
mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memuaskan karena lahan pertanian
mereka sempit. Sementara itu kebutuhan-kebutuhan, seperti biaya konsumsi sehari-hari,
kebutuhan anak-anak, semakin menonjol justru ketika pertanian tidak dapat diharapkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tahun. Di samping itu, perempuan tidak
diperhitungkan lagi keterlibatannya di bidang pertanian, karena keterlibatannya tidak
dapat meningkatkan hasil produksi pertanian yang sebanding dengan waktu dan tenaga
yang dicurahkan. Hal inilah yang membuat sebagian perempuan memilih alternatif lain
bekerja di luar desa. Dalam satu kesempatan terjadilah percakapan demikian dengan
seorang ibu yang sudah lama bekerja sebagai pelayan toko di salah satu toko di kota
kabupaten TTS:
Saya sudah lima belas tahun bekerja di sini, pertama kali saya kerja aci suruh saya bantubantu di dapur, satu tahun kemudian aci suruh saya jaga toko karena kawan yang jaga
toko keluar. Saya setiap hari masuk jam 8 pagi dan pulang jam 8 malam. Waktu pulang
suami tunggu (jemput) di jalan, karena jalan masuk ke dalam cukup jauh. Kalau saya ke
toko, anak-anak saya titip di mama, suami ke kebun buka lahan baru untuk siap tanam
jagung. Setiap hari saya kerja seperti ini, untuk bantu belanja kebutuhan rumah tangga
sehari-hari. Aci juga percaya saya, kadang-kadang aci suruh saya ke bank kasih masuk
uang, kalau aci punya anak tidak ada. Dengan saya kerja di toko sangat membantu saya
dan keluarga saya. Waktu saya belum kerja kami hidup susah, karena tidak ada uang, tapi
kalau makanan ada, sebab kami biasa simpan jagung untuk satu tahun, tapi kalau uang
susah dapat, karena saya tidak telaten tenun, saya omong dengan suami untuk saya juga
kerja di toko, suami setuju, langsung saya ke kota cari kerja. Memang waktu pertama kali
kerja, saya takut-takut karena saya belum pernah kerja dengan orang Cina, tapi untung
aci baik jadi dia ajar saya, kalau saya salah dia kasih tau dengan baik. Sekarang bukan
saya saja, kami ada 4 orang yang kerja di toko yang berbeda, waktu pulang kami biasa
janji untuk pulang sama-sama. Kami dapat banyak pengalaman, bertemu dengan orangorang baru, jadi tidak hanya di kampung kami tau, tapi juga di kota kami tau.111
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Perempuan desa sangat tertarik dengan pekerjaan di sektor modern karena mereka
menemukan status-status baru, menemukan jaringan hubungan dengan orang-orang lain
yang tidak mereka kenal sebelumnya dan menemukan dunia lain di luar desa yang
menunjukkan suasana berbeda dengan keadaan sehari-hari di desa. Intensitas pertemuan
mereka di tempat kerja dengan orang lain menjadikan mereka lebih terbuka dan dapat
berkomunikasi dengan lapisan masyarakat lain, juga mereka mampu berbicara dan
mengekspresikan pikiran-pikirannya. Dengan demikian mereka mempunyai wawasan
yang lebih luas. (Hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan desa
yang tinggal tetap di desa dan terikat dengan tradisi setempat). Selain itu secara ekonomi,
kebutuhan rumah tangga dapat terbantukan, karena bekerja di sektor modern memberi
hasil yang jelas dan ada kepastian pendapatan setiap bulan.
Keterlibatan perempuan Atoni Meto di sektor modern menjadi gejala yang
mencolok sejak tahun 1990-an.112 Peningkatan keterlibatan itu disebabkan oleh berbagai
proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri perempuan sendiri
dalam sistem nilai adat yang terbentuk. Kesempatan perempuan untuk keluar dari arena
domestik dan bekerja di luar rumah (dalam kasus perempuan migrasi) dapat dipengaruhi
oleh kesadaran baru perempuan bahwa perempuan tidak harus tinggal di rumah dengan
segala pekerjaan domestik melainkan terlibat dalam berbagai pekerjaan untuk membantu
ekonomi rumah tangga.
Di kalangan orang muda pedesaan, bekerja di sektor modern telah menciptakan
citra kemoderenan. Bekerja di sektor modern (kota), menjadi cita-cita dan dengan segera
menyisihkan pekerjaan di sektor pertanian yang penghasilannya bersifat musiman,
112
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melelahkan dan berkaitan erat dengan pekerjaan domestik. Linda, pegawai kantor camat
Amanuban Tengah, berkata:
Untung saya sekolah tamat SMA, jadi bisa kerja di kantor camat, kalau tidak sekolah
pasti tempat saya di dapur sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Kita kalau
kerjanya hanya di rumah, laki-laki tidak hargai, karena mereka bilang kita hanya tau
tunggu makan dari mereka dan tidak bisa usaha apa-apa. Kalau sudah begitu kadangkadang buat kita jengkel, karena kita di rumah kerja setengah mati, masak, bersihkan
rumah, cuci pakaian, dan lain-lain, baru laki-laki bilang kita tidak kerja, mereka tidak
hitung kalau itu kita kerja, kerja di rumah bagi mereka bilang itu kewajiban jadi harus
kerja.113

Bekerja di sektor modern, bagi perempuan dianggap sebagai jalan keluar dari
tekanan domestik, memperluas lingkup pergaulan sosial, serta merupakan sarana bagi
aktualisasi diri mereka. Hadirnya perempuan di sektor modern menunjukkan bahwa
secara diam-diam telah terjadi penolakan terhadap peran domestik di kalangan mereka.
Tugas-tugas perempuan yang melulu diarahkan pada kegiatan sekitar kerumahtanggaan
bagi laki-laki tidak lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang berharga, melainkan
dipandang sebagai suatu kewajiban dan dianggap bukan bekerja karena tidak memiliki
nilai ekonomi.
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Atoni Meto dari waktu ke waktu
sangat menyedihkan. Angka pengangguran di pedesaan meningkat. Data sensus
penduduk memperlihatkan angka pengangguran perempuan Atoni Meto di Niki-Niki
meningkat dari 292 pada tahun 1980 menjadi 487 orang pada tahun 2006.
Pertumbuhan angka kerja perempuan yang tinggi di pedesaan, yang ternyata
diikuti pertumbuhan angka pengangguran yang tinggi, memperlihatkan bahwa lapangan
kerja di sektor pertanian yang mendominasi desa, kurang menyerap tenaga kerja
perempuan desa. Sebagian perempuan pergi mengadu nasib di kota dengan harapan akan
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menjanjikan kehidupan dan lapangan kerja bagi mereka. Namun apa yang menjadi
harapan perempuan desa, tidak dengan mudah didapatkan karena persaingan hidup di
kota justru menggilas dan memperbudak kaum perempuan yang merantau ke kota.
Bergesernya nilai dan pandangan hidup pada diri perempuan, terutama yang
tinggal di pedesaan dan melangkah ke kota (arus migrasi) untuk memperoleh pekerjaan di
sektor modern, menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Banyak perempuan desa
ke kota karena di desa tidak diberi lowongan kerja di sektor pertanian. Beberapa
perempuan desa mengaku, karena malu tinggal di desa sebagai pengangguran mereka
pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan apa pun asal dapat memenuhi biaya
hidup. Seorang perempuan desa yang sudah bekerja di kota bercerita:
Saya dan teman saya, kami keluar dari desa untuk cari kerja di kota, jadi pembantu rumah
tangga. Di desa kami hanya jadi pengangguran, mau beli bedak minta uang sama orang
tua, mau ke gereja juga minta uang kolete sama orang tua. Jadi kami keluar biar bisa
dapat uang untuk biaya hidup sendiri, tidak tergantung lagi dengan oranag tua.114

Sebagian perempuan desa yang membanjiri kota-kota merupakan fenomena akhirakhir ini. Seorang perempuan yang juga tidak mau menyebut namanya mengatakan,
keadaanya tidak jauh berbeda dengan para pramuria kelab malam. “Saya harus berani
mengambil keputusan hidup menjadi orang yang dipandang negatif oleh masyarakat.
Saya hanya lulus SMA, sedangkan lapangan kerja lain tidak ada”, kilah perempuan
Timor ini.115 Pergi ke kota bukan satu-satunya jalan untuk mengatasi tersisinya peran
perempuan dari sektor pertanian. Dalam keterlibatan semacam ini tidak berarti bahwa
tidak ada cost sama sekali yang harus dikeluarkan oleh perempuan. Pada saat seorang
perempuan melamar suatu pekerjaan, saat itu pula ia harus membayar begitu banyak
114

Wawancara : Seorang perempuan pekerja rumah tangga, 25 Maret 2008
Wawancara dengan seorang perempuan Timor yang bekerja di club malam, di kota Kupang. Tanggal 4
April 2008

115

107

biaya. Ia tidak hanya harus memiliki kualitas dan kapasitas yang sama dengan laki-laki,
tetapi seorang perempuan cenderung dilihat dari bentuk tubuhnya atau kecantikannya saat
ia melamar pekerjaan, tidak cukup hanya dengan modal kualitas intelektualnya.
Kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang memandang
perempuan sebagai “pendatang” dalam dunia kerja. Demikian pula bahwa biaya tersebut
di atas telah menjadi beban yang harus dipikul seorang perempuan. Tidak terhitung biaya
lain yang harus dibayar seorang perempuan. Perempuan menghadapi berbagai gangguan
saat mereka bekerja di luar rumah. Untuk itu perlu didengar apa yang dikatakan seorang
perempuan pedagang asam dan kemiri:
Saya anak kepala desa. Ketika masih muda saya termasuk salah satu gadis diantara gadis
lain di desa ini yang diberi kesempatan studi di kota. Setelah selesai SLTA saya kembali
ke desa. Tetapi saya memiliki kesempatan untuk memilih sendiri calon suami saya
dibanding gadis-gadis lain. Memilih berarti melanggar adat perkawinan dalam budaya
Atoni Meto, ketika itu perempuan diharuskan untuk patuh pada orang tuanya, terutama
dalam mempertimbangkan pasangan hidupnya. Apa lagi orang tua saya menjabat sebagai
kepala desa yang sangat dihormati di desa.... saya menikah dengan seorang pegawai
negeri pada kantor kecamatan Amanuban Tengah, karena dia laki-laki yang menurut saya
cocok dengan saya. Sekarang saya menjadi perempuan pedagang, karena hanya satusatunya pekerjaan yang cocok dengan saya. Sudah 15 tahun saya membeli asam dan
kemiri (pada musim masing-masing) mengirimnya dengan truk untuk dijual di kota.
Dalam perdagangan ini saya punya relasi dengan orang Bugis. Jadi saya menjual ke
orang Bugis, dan orang Bugis membawanya ke tempat-tempat lain.
......................
Mengenai suami saya, sejak nikah dia belum pernah kasih saya uang. Gajinya setiap
bulan dia pakai untuk main bola guling (judi). Kalau dia kalah judi perilakunya selalu
berubah jadi kasar, dan sering saya dipukul hanya dengan alasan-alasan sepele. Semua ini
terjadi karena berkaitan dengan masalah uang. Dia tahu usaha saya membaik dan biaya
kebutuhan keluarga dengan mudah saya dapat atasi tanpa meminta uang dari padanya.
Sebenarnya saya tidak pernah memikirkan dia memberi uang pada saya atau tidak karena
saya tahu dia butuh uang untuk hobinya main judi. Saya bahagia melihat kebutuhan
ekonomi keluarga kami tidak ada masalah. Tapi saya benar-benar sedih melihat suami
saya semakin tersingkir dari keluarga. Saya banyak melakukan bepergian untuk
menjalankan usaha saya ini. Saya biasa di rumah sekali seminggu, bahkan sering saya
tidak menemui suami saya di rumah. Dia sering main judi dengan teman-teman. Dan ini
membuat kami jarang bertemu. Lebih sedih lagi karena tiga tahun lalu gosip berkembang
kalau suami saya selingkuh dengan teman kantornya. Orang-orang kampung mengatakan
bahwa sebenarnya suami saya tidak main judi, tapi dia selalu nginap di rumah teman
kantor yang perempuan itu. Untuk membuktikan gosip tersebut tidak benar, saya
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memutuskan untuk mengurangi usaha saya dan lebih berdiam di rumah. Gosippun
berhenti.116

Perempuan selalu mengeluh setelah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas di
luar rumah. Dari masalah anak yang ditinggal, suami yang selingkuh, hingga masalah
batin diri sendiri. Dalam fenomena umum di Indonesia perempuan lain kehilangan
pekerjaan setelah melahirkan, masalah upah yang rendah dibanding laki-laki yang
merupakan masalah klasik, dan adanya kasus-kasus pelecehan seksual dari majikan atau
mandor-mandor.
Gambaran kerasnya dunia kerja di publik menunjukkan bahwa perempuan belum
diakui sebagai pekerja profesional. Perempuan sebagai obyek masih mendapat penekanan
saat mereka terlibat dalam bidang publik, pada hal perempuan sudah mampu memainkan
peran sebagai subyek, dalam berbagai proses sosial ekonomi. Sektor publik tampak
belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempuan dengan semestinya.
Melihat pada berbagai kendala yang dihadapi dalam dunia publik, dapat dikatakan
bahwa keterlibatan perempuan belum sepenuhnya diterima oleh laki-laki. Laki-laki masih
menilai perempuan sebagai ibu/istri bukan sebagai pekerja yang profesional. Di sini lakilaki mereproduksi ketimpangan jender dengan melihat perempuan sebagai ‘pendatang’
atau ‘pelengkap’ bukan sebagai mitra kerja.
Dari uraian di atas memperlihatkan adanya batas-batas seorang perempuan desa
yang terlibat kerja di luar desa/di sektor modern, yakni : perempuan desa yang bekerja di
sektor modern tidak aman jika pulang pada malam hari. Sebab keamanan pada malam
hari tidak terjamin bagi seorang perempuan. Perempuan walaupun ikut terlibat dalam
usaha untuk membantu ekonomi rumah tangga, tetapi pekerjaan domestik tetap
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dikerjakan oleh perempuan karena pekerjaan domestik dianggap oleh masyarakat sebagai
pekerjaan yang melekat dengan perempuan.

4.8 Kesimpulan
Konsep jender dalam pandangan dunia orang Timor seperti yang telah dijelaskan,
secara kultural menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki didasarkan pada sistem
nilai dari simbol-simbol yang telah terkonstruksi dalam benak masyarakat Atoni Meto,
yang menganggap laki-laki berperan dan bertugas di luar rumah (ranah publik) dan
perempuan dalam rumah (ranah domestik). Hal ini berimplikasi pada penghargaan
terhadap jenis pekerjaan tersebut. Konsep jender ini terus menerus dilanggengkan dalam
kehidupan masyarakat. Dengan demikian tampak sebagai realitas sosial yang normal dan
bahkan sudah semestinya. Bagi yang hidup tidak sesuai dengan konsep jender tersebut,
dianggap sebagai penyimpangan adat, merusak tradisi yang telah mapan atau merupakan
sikap yang tidak pantas.
Dari hasil penelitian lewat wawancara dan pengamatan secara langsung
memperlihatkan dengan jelas bahwa, orang Atoni Meto yang diwawancarai baik yang
tinggal di desa maupun yang bekerja di sektor modern sama-sama mengenal konsep
jender tradisional yang menghidupi. Tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda
terhadap konsep jender tersebut. Perbedaan itu tampak dari kehidupan yang dijalani
setiap hari, bahwa orang Atoni Meto yang tinggal di desa (terutama generasi tua)
cenderung berpegang pada konsep jender tradisional dan dijalani sesuai dengan sistem
nilai yang berlaku, karena hanya demikian tradisi dan adat istiadat dapat dipertahankan.
Sebab makna suatu nilai simbol bagaimanapun tidak dapat dilepaskan begitu saja dari
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ruang di mana kebudayaan itu dibangun, dipelihara, dan dilestarikan atau bahkan diubah.
Sedangkan orang Atoni Meto yang bekerja di sektor modern tidak lagi hidup sesuai
dengan simbol-simbol jender tradisional yang menjadi acuan mereka berperilaku. Semua
sikap yang ditunjukan telah menampilkan sesuatu yang lain dari generasi sebelumnya
yang tinggal tetap di desa. Mereka cenderung menganggap konsep jender tradisional itu
sudah ketinggalan zaman. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara
generasi tua yang hendak mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi, dengan generasi
muda yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari masyarakat kota. Generasi muda merasa
bahwa setiap upaya untuk mempertahankan budaya dan tradisi dianggap sebagai kembali
ke zaman dulu.
Dengan demikian yang nampak dalam proses terjadinya pergeseran tersebut
adalah nilai-nilai simbol budaya yang membentuk masyarakat Atoni Meto mengalami
pergeseran dalam penilaian sejalan dengan semakin meningkatnya keterlibatan
perempuan dan laki-laki di sektor modern dan gaya hidup modern. Sehingga sebagian
masyarakat Atoni Meto yang kontemporer mengenal simbol-simbol budaya hanya
sebatas peninggalan leluhur, dan tidak lagi memahaminya sebagai lambang filsafat hidup
dan pembagian kerja yang harus dipatuhi dan dilestarikan.
Selain itu dari hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa, di satu sisi
perempuan dan laki-laki Timor yang terlibat di sektor modern untuk bekerja membawa
nilai positif karena penghasilan mereka bertambah dalam meningkatkan ekonomi rumah
tangga, mereka juga menyerap nilai-nilai baru yang berbeda dengan tempat asalnya,
mengenal sejumlah simbol-simbol baru seperti: supermarket, fasilitas pendidikan, tempat
ibadah, tempat rekreasi, restoran dan lain-lain. Simbol-simbol ini merupakan wakil dari
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modernitas yang dibangun sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi di
sisi lain mereka telah menampilkan diri berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
Citra diri sebagai perempuan dan laki-laki Timor hampir tidak kelihatan.
Masih dalam konteks pergeseran, dari hasil wawancara diperlihatkan secara
khusus keterlibatan perempuan desa di sektor modern juga membawa perubahan positif
bagi kehidupan, karena mereka dapat merespon langsung ekonomi rumahtangga dengan
memenuhi kebutuhan rumah tangga harian walaupun uang yang diperoleh terbatas.
Mereka memiliki status sosial yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan perempuan
desa lain yang tidak bekerja di sektor modern, karena mereka merasa mengenal dunia
luar dengan baik. Walau sumbangan ekonomi perempuan begitu penting bagi kehidupan
rumah tangga tetapi ada sisi negatifnya, yakni mereka kurang mendapat pengakuan yang
sama dengan laki-laki. Pengorbanan perempuan hanya dilihat sebagai sekedar membantu
dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini terjadi karena konstruksi budaya yang
telah berurat akar tetap mengunggulkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari
nafkah. Dengan demikian sekalipun telah terjadi perubahan tetapi stereotipe jender dalam
budaya Atoni Meto yang mengunggulkan laki-laki tidak mengalami perubahan bersama
dengan arus modernisasi.
Dari hasil wawancara, terdapat juga konsep yang ambivalen terhadap kerja
perempuan dengan alat tenun tradisional. Dalam hal ini tenun yang merupakan
kemampuan tradisional, bukan saja dibuat untuk pakaian bagi keluarga, tetapi juga dapat
dijual sebagai salah satu bentuk usaha dalam membantuk ekonomi rumah tangga. Tenun
dapat menjadi sumber penghasilan penting bagi rumah tangga pedesaan. Pekerjaan ini
tidak hanya bersifat pekerjaan sampingan, karena tenunan dapat memberikan hasil yang
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cukup untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perkembangan dunia modern alat
tenun tradisional yang dipakai untuk menenun dianggap pekerjaan yang rendah karena
menyatu dengan pekerjaan domestik. Di sisi lain kain tenun yang dihasilkan dapat
dijadikan sebagai perekat ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam suatu peristiwa
pernikahan, dapat dijadikan sebagai ungkapan hormat dan penerimaan kepada seseorang
yang datang ke suatu tempat dengan membawa misi tertentu, misalnya misi kemanusiaan,
bahkan lebih dari itu sebagai kebanggaan untuk mempertahankan tradisi, dan
memperlihatkan identitas seseorang yang berasal dari suku mana dan siapa penenunnya.
Terjadinya pergeseran ini memperlihatkan kontrasnya perempuan Atoni Meto di
desa (tradisional) dan perempuan Atoni Meto yang modern. Hal ini dapat diamati dari
ketrampilan menenun yang dimiliki perempuan Atoni Meto yang tradisional merupakan
skill khusus yang istimewa, yang tidak dimiliki perempuan Atoni Meto yang modern.
Hasil wawancara telah diperlihatkan bahwa perempuan Atoni Meto yang telah mengenal
dunia modern tidak bisa menenun sama sekali dibanding perempuan Atoni Meto yang
tinggal tetap di desa.
Tuturan-tuturan di atas memperlihatkan bahwa perempuan dan laki-laki Atoni
Meto yang masuk dalam kerja di sektor modern tidak lagi melihat simbol-simbol budaya
sebagai yang membentuk kehidupan mereka, melainkan dilihat hanya sekedar alat yang
dipakai oleh masyarakat untuk bekerja. Sebaliknya simbol-simbol tersebut tetap memiliki
nilai yang berarti bagi perempuan dan laki-laki Atoni Meto yang berdiam tetap di
kampung. Pada mereka inilah yang selalu bangga bercerita tentang simbol-simbol budaya
yang mereka miliki.
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BAB V

Penutup : Kesimpulan dan Refleksi Kritis

Uraian di atas membawa pada kesimpulan bahwa aspek keseimbangan dan
keutuhan jender adalah salah satu hal yang positif dalam tradisi masyarakat Atoni Meto,
yang disimbolkan pada dua bentuk rumah adat yakni lopo dan ume kbubu. Keduanya
melambangkan laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan masing-masing
memiliki peranan yang berbeda dalam struktur rumah Atoni Meto. Dari struktur rumah
Atoni Meto citra diri dan identitas laki-laki dan perempuan diperlihatkan. Di sini
pembagian kerja secara seksual ditegaskan, yang ditandai dengan simbol ike suti dan suni
auni.
Simbol ike suti merujuk pada identitas perempuan Atoni Meto dengan wilayah
kerja berada pada lingkungan domestik, dan simbol suni auni merujuk pada identitas
laki-laki dengan wilayah kerja berada pada lingkungan publik. Pembagian kerja yang
terbentuk dalam masyarakat Atoni Meto melalui simbol budaya tersebut cukup jelas.
Bahkan ukuran kedewasaan seorang perempuan dan laki-laki dilihat dari ‘bercahayanya’
ike suti dan suni auni di tangan mereka. Keduanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan
masing-masing.
Dalam hubungan dengan pembagian kerja, perempuan Atoni Meto tradisional
masih diberi kesempatan ikut berperan di sektor ekonomi, yaitu bertani dan berkebun,
karena pertanian tradisional membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja. Hasil yang
diperoleh dari pertanian menjadi milik bersama untuk kelangsungan hidup keluarga.
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Transformasi struktural, perubahan agraris menjadi industrialisasi, telah
membawa perubahan pada cara hidup dan modus produksi, yang juga mengakibatkan
perubahan pada konsep jender masyarakat Atoni Meto yang terbentuk dalam simbolsimbol tradisional. Perubahan tersebut telah diperlihatkan dalam tulisan ini. Bahwa pada
sistem tradisional masyarakat Atoni Meto pada umumnya menghasilkan produk yang
dipakai sendiri. Apa yang diperoleh dan diproduksi itulah yang dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhannya. Konsep jender tradisional yang diperlihatkan lewat simbol
rumah dan alat-alat kerja relatif adil, walaupun dalam hal ini perempuan tetap inferior
dalam pandangan masyarakat Atoni Meto.
Masuknya teknologi pertanian modern dengan memperkenalkan alat-alat
teknologi baru yang diintroduksi melalui pembanguan pertanian lebih ditujukan kepada
laki-laki dibanding perempuan. Pembangunan pertanian modern melalui revolusi hijau
yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pangan, mempunyai pengaruh sangat
besar dalam menurunkan otonomi perempuan maupun kekuasaan sosialnya. Adopsi
tanaman baru dan proses komersialisasi pertanian merupakan tekanan penting yang
membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian. Padahal sebelumnya di
sektor pertanian perempuan terlibat secara intensif dan juga ikut berperan penting
bersama laki-laki dalam kehidupan ekonomi keluarga. Pergeseran keterlibatan
perempuan di dalam bidang pertanian ini terjadi terutama karena keterbatasan
kesempatan kerja. Alokasi tenaga kerja secara tradisional pun dengan sendirinya berubah.
Suami (laki-laki) harus bekerja produktif di luar untuk mendukung ekonomi, sedangkan
perempuan kembali ke pekerjaan rumah tangga. Dengan kembalinya perempuan ke
pekerjaan rumah tangga, secara riil penghasilan ekonomi mereka menurun. Laki-laki
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yang bekerja di sektor publik menghasilkan produk yang kerjanya di nilai dengan upah.
Sedangkan perempuan yang kerjanya di sektor domestik tidak dinilai dengan upah. Di
sini suatu konsep yang keliru terhadap pengertian pekerjaan telah tertanaman dalam
benak masyarakat Atoni Meto. Mereka memahami pekerjaan bukan dilihat dari apa yang
dikerjakan oleh seseorang melainkan apa yang melatarbelakangi kerja tersebut. Kalau
kerja tersebut tidak menghasilkan uang, dinamakan bukan kerja, sebaliknya kerja baru
dapat disebut kerja kalau menghasilkan uang. Oleh karena itu pekerjaan perempuan di
sektor domestik yang tidak menghasilkan uang dinilai semakin rendah. Hal ini
menyebabkan ketidakadilan jender semakin meningkat dalam masyarakat Atoni Meto.
Dengan latar belakang keadaan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya
marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap
marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan jender, namun yang dilihat
dalam studi ini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan jender. Misalnya
banyak perempuan Atoni Meto tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program
pertanian revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Petani
perempuan tersingkir dari pertanian bersamaan dengan tersingkirnya alat-alat pertanian
tradisional. Kaum laki-laki mendapat kesempatan belajar menjalankan alat-alat produksi,
sedangkan

perempuan

tetap

bekerja

dengan

peralatan

lama.

Jadi

sepanjang

perkembangan pertanian, produktifitas kerja laki-laki cederung meningkat, sedangkan
produktifitas kerja perempuan relatif stabil.
Dalam perkembangan ketika pertanian bukan lagi satu-satunya lapangan
pekerjaan yang membawa hasil dalam ekonomi rumah tangga, masyarakat Atoni Meto
mulai melihat peluang lain untuk bekerja. Terjadilah mobilisasi ke kota-kota untuk
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merebut kerja di sektor modern. Sebagian perempuan desa ikut terlibat bekerja di sektor
modern. Mereka membangun identitas baru bagi dirinya tidak hanya sebagai perempuan
yang berada di lingkungan domestik, tetapi juga sebagai perempuan yang berada di ranah
publik dengan merespon langsung ekonomi keluarga.
Sektor publik sebagai ruang gerak baru bagi perempuan telah memungkinkan
perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri. Selain itu juga mereka
menyerap sejumlah nilai-nilai baru yang sebagian bertentangan dengan nilai-nilai lama
yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Keseluruhan konsep perempuan kemudian
mengalami transformasi dari perempuan sebagai pekerja keluarga menjadi perempuan
yang lebih otonom dan penuh kebebasan. Ruang gerak perempuan tidak lagi terbatas
pada wilayah domestik. Dan sejumlah laki-laki mulai berpartisipasi dalam pekerjaan
domestik. Penghasilan ekonomi yang dimiliki perempuan menentukan hubunganhubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Dunia modern bagi perempuan
merupakan tempat dalam usaha untuk keluar dari ikatan-ikatan tradisional, memperluas
lingkup pergaulan sosial, serta merupakan sarana bagi aktualisasi diri mereka.
Peningkatan keterlibatan perempuan di dunia modern disebabkan oleh berbagai
proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri perempuan sendiri
dalam sistem nilai adat yang terbentuk. Kesempatan perempuan untuk keluar dari arena
domestik dan bekerja di luar rumah (atau di luar desa dalam kasus perempuan migrasi)
dapat dipengaruhi oleh kesadaran baru perempuan atau karena kebutuhan ekonomi rumah
tangga meningkat yang memungkinkan perempuan meninggalkan rumah.
Dengan pergeseran yang terjadi dari domestik ke publik, dalam studi ini
ditemukan bahwa telah terjadi pula pergeseran cara penilaian masyarakat Timor terhadap
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simbol-simbol budaya yang membentuk kehidupan perempuan dan laki-laki. Dalam hal
ini terdapat perbedaan dari cara pandang masyarakat Atoni Meto yang bekerja dan
tinggal tetap di desa dan mereka yang keluar dari desa, bekerja dan tinggal tetap di luar
desa Atoni Meto. Bahwa masyarakat Atoni Meto yang tinggal tetap di desa melihat
simbol-simbol tradisional sebagai yang tetap membentuk identitas mereka, sedangkan
bagi masyarakat yang keluar dari desa, melihat simbol-simbol tradisional bukan lagi
sebagai yang membentuk identitas mereka, melainkan hanyalah dipandang sebatas
peninggalan leluhur dan sekedar merupakan alat kerja yang dipakai oleh masyarakat
untuk bekerja, dan bukan sebagai falsafah hidup.
Dalam hal terkait dengan teknologi pertanian modern, posisi mesin dan teknologi
menjadi semakin penting dari waktu ke waktu yang cara kerja dan nilai-nilai yang
melekat sangat mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat petani yang telah terbentuk.
Dalam konsep pergeseran alat-alat pertanian tradisional ke modern ternyata hanya lakilaki saja yang bersinggungan dengan alat-alat pertanian modern sedangkan perempuan
tetap dengan alat-alat tradisionalnya. Alat-alat pertanian tradisional telah diganti dengan
alat-alat pertanian modern, tetapi alat-alat tenun tradisional tidak diganti dengan alat-alat
tenun yang modern (hal ini berlangsung terus sampai dengan saat ini).
Bergesernya perilaku dan paradigma berpikir khususnya perempuan Atoni Meto
untuk keluar dari desa dan bekerja di luar desa, sehingga mereka terlibat dalam migrasi
dan merespon langsung ekonomi rumah tangga menandakan bahwa perempuan mulai
bersuara. Pada tataran inilah refleksi kritis ini mau bersuara bersama116 kaum perempuan
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Timor yang suara mereka tidak mendapat tempat dalam komunitas adat. Bungkamnya
suara mereka dikarenakan ada aturan adat yang menekan mulut dan suara kaum
perempuan. Kekuatan adat Timor yang memengaruhi kehidupan sosial, tak terkecuali
kehidupan sosial kaum perempuan dapat dilihat dalam lingkungan keluarga (family
power). Dikotomi kekuatan dalam keluarga Timor antara perempuan dan laki-laki, telah
digunakan untuk menunjukan pemisahan stratifikasi di antara dua jenis kelamin, yang
satu memiliki status lebih rendah dari yang lain. Implikasi dari konsep dan common sense
tentang pemosisian yang berbeda telah menjadikan kekuatan di dalam pemisahan sektor
kehidupan ke dalam sektor “domestik” dan “publik”, di mana perempuan Timor dianggap
orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki Timor ditempatkan
sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik.
Kekuatan lain dapat dilihat dalam lingkup masyarakat (society power). Selama ini
masyarakat Atoni Meto memberi posisi yang besar pada dominasi patriarki/laki-laki.
Laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi perempuan. Perempuan dianggap kelas nomor
dua. Perempuan adalah kaum “lian” (the Other) yang belum mampu terlibat dalam
memecahkan urusan kemasyarakatan. Sebagai pemimpin, laki-laki adalah pihak
pengambil keputusan yang paling menentukan arah kehidupan sosial, dan perempuan
tinggal menerima hasilnya. Misalnya dalam pertemuan adat, guna mengadakan upacara
adat tertentu, yang diminta hadir adalah laki-laki, dan yang diminta bicara adalah lakilaki, perempuan tidak diberi ruang untuk bicara/menyampaikan aspirasinya.
Anggapan bahwa laki-laki harus ‘memimpin’ kaum perempuan tersebut
sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang ‘kepemimpinannya’ bersifat adil dan
tidak menindas. Namun anggapan tersebut membawa dampak pada perempuan. Bahwa
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kaum perempuan adalah ‘subordinasi’ dari kaum laki-laki, meskipun secara objektif,
misalnya ia lebih mampu, lebih pandai dan lebih layak, ia tetap harus dipimpin. Keadaan
ini memperlihatkan bahwa simbol-simbol budaya telah melahirkan suatu peran jender
(gender role) yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang ditetapkan antara
laki-laki dan perempuan

dalam budaya Atoni Meto. Konstruksi sosial dalam peran

jender seperti itu tidaklah menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan jender,
misalnya dalam bentuk diskriminasi kepemimpinan, marginalisasi ekonomi dan juga
beban kerja.
Ada pelabelan negatif (stereotype) dari masyarakat Atoni Meto terhadap jenis
kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai
ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat Timor banyak sekali stereotype yang dilabelkan
kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan
merugikan kaum perempuan. Karena adanya anggapan masyarakat, bahwa laki-laki
Timor adalah pencari nafkah (breadwinner) misalnya, maka setiap pekerjaan yang
dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebatas ‘tambahan’, karena boleh dibayar lebih
rendah. Itulah maka dalam satu keluarga, pekerjaan laki-laki sering dinilai lebih tinggi
dibanding pekerjaan domestik (peran jender perempuan). Meskipun tidak ada yang bisa
menjamin bahwa pekerjaan laki-laki lebih berarti dibanding memasak dan mencuci.
Karena peran jender perempuan adalah mengolah rumah tangga maka banyak perempuan
menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Dengan kata lain peran
jender perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan
tumbuhnya tradisi dalam masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas
terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran jender tersebut
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menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara kaum lakilaki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan tradisi budaya Atoni Meto
melarangnya untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih
bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka selain bekerja di luar
rumah juga masih harus bertanggung jawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik
(double burden).
Dilihat dari segi ekonomi, baik perempuan tradisional maupun perempuan
modern sama-sama dapat memberi sumbangan ekonomi bagi keluarga. Namun bukan
berarti secara otomatis terdapat imaji jender yang sama. Sebab dalam hal kerja,
perempuan cenderung dieksploitasi sebagai pekerja murah, bahkan pekerjaan domestik
cenderung dibebankan pada perempuan. Pergeseran konsep jender ini tidak terjadi hanya
karena perubahan ekonomi dalam keluarga, tetapi juga dalam tradisi, bahwa perempuan
dalam budaya Atoni Meto tetap dikonstruksikan sebagai perempuan yang berdiam di
rumah dan menyelesaikan segala pekerjaan domestik, sedangkan dunia luar rumah adalah
dunia laki-laki. Di sisi lain, identitas perempuan pekerja yang lebih akrab dengan sebutan
‘wanita karir’ terkesan berseberangan dengan peran perempuan Atoni Meto. Dalam
konteks modernisasi, masuknya perempuan Atoni Meto dalam kerja di sektor modern,
menjadi fenomena yang rumit namun tidak dapat dihindari. Tarik menarik antara ‘karir’
dan ‘keluarga’ akhirnya diselesaikan melalui citra’superwoman’ yang dalam konteks di
Nusa Tenggara Timur (Atoni Meto) berarti perempuan bekerja di luar rumah namun tidak
melupakan ‘statusnya’ sebagai ibu dan istri.
Semua manifestasi ketidakadilan tersebut saling berkait dan mempengaruhi.
Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada baik kaum laki-laki maupun
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perempuan, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi
terbiasa dan percaya bahwa peran jender itu seolah-olah menjadi kodrat. Lambat laun
terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan jender yang diterima dan tidak lagi
dapat dirasakan ada sesuatu yang salah.

122

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Disertasi dan Tesis

Abdullah, Irwan, (2006), Konstruksi dan Reproduksi KEBUDAYAAN, Yogyakarta,
Pustaka pelajar.
Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur, (1977), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Penelitian, Sejarah dan Budaya, Kupang.
Amsikan, Yohanes.G, (2005), Perempuan Biboki, Mitos, dan Pengetahuan Mengenai
Kehamilan, Kelahiran, dan Pemeliharaan Anak (suatu Kajian Antropologi), Yogyakarta,
Yayasan Pustaka Nusa Tama.
Bhasin, Kamla, (1996), Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi
Terhadap Kaum Perempuan, Yogyakarta, Bentang.
Boelaars, Y, (1984), Kepribadian Indonesia Modern, Jakarta, Gramedia
Budiman, Arief, (1981), Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta, Gramedia.
Carpenter, Andrew, (2000), Marxis, dalam: www.marxist.org/archieve/marx/work
Cunningham, Clark.E, (1964), Order in the Atoni House, Bijdragen Tot de Taal; Land-en
Vokkenkunde.
Data Monografi Kelurahan Niki-Niki 2000-2007
Dokumen Rencana Pembangunan
http://www.dokumenrepelita/dikbud

Lima

Tahun

(Repelita),

(1998),

dalam:

Engels, Frederick, (2004), Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara,
Jakarta, Kalyanamitra.
Fakih, Masour, (1996), Analisis Gender & Transformasi Sosial, Jogjakarta Pustaka
Pelajar.
------------------, (2001), Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Jogjakarta,
Pustaka Pelajar.
Fox, James, “Timorese Houses”, dalam: Indonesian Heritage ARCHITECTURE, (1998)
Archipelago Press

123

Funay, Eny Telnony, “Konsep Feto Mone (Feminin-Maskulin) Sebagai Simbol
Keseimbangan dan Keutuhan Dalam Kehidupan Masyarakat Atoni Meto” dalam: Asnat
M.Natar (Editor), (2004), Perempuan Indonesia Bertheologi Feminis dalam Konteks,
Yogyakarta, Pusat Studi Feminis.
Geertz, Clifford, (1973), The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York,
Basic Books.
German, Lindsey, “Theory Of The Family” dalam: Rosemari Hennessy & Chrys
Ingraham (ed), (1997), Materialist Feminism: A Reader In Class, Difference and
Women’s Lives, New York & London
Guettel, Charnie, (1974), Marxism & Feminism, Canada, Dumont Press Graphix
Handayani, Trisakti & Sugiarti, (2002), Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang
Hommes, Anne, (1992), Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja &
Masyarakat, Yogyakarta, Kanisius
Indikator Sosial Perempuan TTS, 2000 – 2007, BPS – TTS
Indonesia Membangun Jilid IV, Jakarta, PT Dumas Sari Warna
Kasto, (Editor), (1993), Profil Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Timur, BPS,
Jakarta-Indonesia
Kolimon, Merry, (1995), Gerak dan Tari Bagi Tuhan, Suatu Upaya Kontekstualisasi
Tarian dalam Pelayanan GMIT, (Skripsi), Fakultas Theologia UKAW, Kupang.
Krisdyatmiko, (2005), Mendobrak Penindasan Atoni Meto, Jogjakarta, IRE.
Kuntjara, Ester, (2004), Gender, Bahasa dan Kekuasaan, Jakarta, BPK.Gunung Mulia.
Lisyanto, (2002), Pengembangan Teknologi Berbasis Pertanian (Suatu Modal
Kemandirian
Dalam
Menghadapi
Era
Globalisasi),
dalam:
http://www.lisyantocd@yahoo.com
Mackenzie, Suzanne, “Women’s Responses To Economic Restructuring: Changing
Gender, Changing Space, dalam: Roberta Hamilton & Michele Barrett (ed), (1986), The
Politics Of Diversity: Feminism, Marxism, and Nationalism, London
Majelis Sinode GMIT, (1989), Berita GMIT, Injil dan Adat, No.1
Mantovani, Ennio, “Pembaharuan-Pembaharuan Kultural Serta Implikasi-Implikasinya
Bagi Masyarakat Melanesia: Sebuah Refleksi Antropologis”, dalam: Georg Kirchberger

124

dan Jhon M.Prior (ed), (1996), Iman dan Transformasi Budaya, Seri Verbum, Ende, Nusa
Indah.
Marx, Karl, (2004), KAPITAL Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku Pertama, Proses
Produksi Kapital, Hasta Mitra
Middelkoop, P, (1960), Curse-Retribution-Enmity, Jakob Van Kampen, Amsterdam
Mubyarto dkk, (1991), Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, dan
Timor Propinsi NTT, Yogyakarta, Aditya Media.
Munthe, Handriana Marheini, (2002), Pengaruh Modernisasi Pertanian Terhadap
Partisipasi Perempuan di Pedesaan: Suatu Tinjauan Sosiologis, dalam:
http:www.perempuandanteknologipertanian
Murniati, A.Nunuk P, (2004), Getar Gender Buku Kedua (Perempuan Indonesia Dalam
Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga), Magelang, Indonesiatera
Neolaka, Amos, (2007), Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Daerah Tertinggal &
Daerah Terbatas, dalam: Opini:www.ekonomirakyat.org
Netti, Albinus.L, (1997), Ibadah Dan Misi, (Disertasi), Jakarta: STT
Nokas, Rut Ester, (1991), Rumah Adat Timor, Suatu Tinjauan Etnologis dan Theologis
Terhadap Bentuk dan Fungsi Rumah Adat Timor, (Skripsi), Kupang, Fakultas Theologi
UKAW
Norhold, H.G.Schulte, (1971), The Political System of the Atoni Of Timor, The Haque,
Martinus Nijhoff.
Nubantimo, Eben, (2005), Sidik Jari Allah dalam Budaya, Upaya Menjajaki Makna Allah
Di Dalam Perangkat Budaya Suku-Suku Di NTT, Maumere, Ledalero.
............................., (2005), Pemberita Firman Pencinta Budaya, Jakarta, Gunung Mulia
Nugrahedi, R.Probo.Y, “PETANI DAN BERAS di Balik ‘Sukses’ Pembangunan
Pertanian”, dalam: Budi Widianarko & Andreas Pandiangan (editor): (2002), Mengurai
Belitan Krisis Renungan dari Bendan Dhuwur, Yogyakarta, Kanisius
Parera, A.D.M, (1994), Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor, Suatu Kajian atas Peta
Politik Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik
Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
Prior, Jhon.M, (1992), Bejana Tanah Nan Indah, Ende, Nusa Indah

125

Sabuna, Yes, “Pembangunan Dan Peradaban di Nusa Tenggara Timur”, dalam: Piet
A.Tallo, (1991), Mengola Konflik dan Pluralisme dalam Bingkai Integritas Bangsa,
Kupang, Yayasan Parahita Widya Bhakti.
Satu, Adam, “Wanita Pria Dalam Budaya Oelolok”, dalam: Seri VOX:36/1, (1991),
Sekitar Manusia Dan Budaya
Sawu, Andreas.T, (2004), Di Bawah Naungan Gunung Mutis, Ende, Nusa Indah
Singarimbun, Masri dan Sofia Effendi, (1985), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES
Spivak, Gayatri Chakravorty,” Can The Subaltern Speak? dalam: Patrick Wiliams, dan
Laura Chrisman, (ed), 1993, Colonial Discourse dan Post Colonial Theory: A Reader,
Herfordshire, Harvester Wheatsheaf
Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, (2005), BPS, Jakarta-Indonesia
Sunarmi Guntur dan Tri Prasetyo Utomo, Arsitektur dan Interior Nusantara Seri Jawa,
Isi Surakarta, UNS Press, 2007
Therik, Jes.A, (1989), Tenun Ikat Dari Timor, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
TTS Dalam Angka :2000-2007
Tualaka, Emma Efrosina Marcy, (2004), Ume Ao Mina/Ao Leko, Suatu Tinjauan
Theologis Kontekstual Terhadap Lopo Mnasi Berdasarkan Pertemuan Antara Nilai
Budaya Atoni Meto Dan Kehadiran Gereja di Put’ain Kecamatan Amanatun Utara,
(Skripsi), Fakultas Theologia UKAW, Kupang
Warto, “Wanita Pabrik: Simbol Pergeseran Status Wanita”, dalam: Irwan Abdullah (ed),
(1997), Sangkan Paran Gender, Jogjakarta, Pustaka Pelajar Offset

126

Daftar Narasumber117
PEKERJAAN

NAMA
1. Agustina Koi
2. Andereas Tlonaen
3. Ani
4. Aplonia Punuf
5. Ayub Kune
6. Daud Bako
7. Dorce Ri’a
8. Ester Sabuna
9. Ina
10. Ledy
11. Linda Nope
12. Linda
13. Lisa Bako
14. Lukas Faot
15. Matius Liufeto
16. Maria Nope
17. Maria Faot
18. Martinus Loelan
19. Mery Nope
20. Mery Telnoni
21. Napoleon Faot
22. Nimrod Che
23. Orpa Kune
24. Petrus Koi
25. Pdt. Yenny M’nao
26. Sarah Kase
27. Simon Petrus Koi
28. Soleman Faot
29. Usu Boimau
30. Yakonias Telnoni

Penenun/Ibu rumah tangga
Petani
Penenun
Penenun
Tokoh adat
Petani
Pedagang
Ibu tangga
Penenun
Pegawai swasta
Penenun/ibu rumah tangga
Pegawai kantor camat
Guru sekolah dasar
Tokoh adat
Satpam kantor pertanahan
Pelayan tokoh
Pekerja di club malam
Petani
Guru sekolah menengah pertama
Pekerja rumah tangga
Tokoh adat
Petani
Penenun
Petani
Pendeta jemaat
Pekerja rumah tangga
Tokoh adat
Petani
Pegawai swasta
Tokoh adat

117

Beberapa nama nara sumber adalah nama rekaan demi alasan keamanan sesuai dengan permintaan yang
bersangkutan. Kalau ada kesamaan pendapat tentang suatu hal dari beberapa narasumber maka saya hanya
mencantumkan satu nama saja. Tidak demikian dengan pengalaman masing-masing narasumber.

127

PETA KECAMATAN AMANUBAN TENGAH

128

PETA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
SELATAN

129

