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PENGANTAR

Lima artikel yang terkumpul di dalam jurnal ini telah berusia kurang 
lebih tiga tahun. Artinya, mereka telah ditulis lebih lama lagi dari tiga 
tahun tersebut. Selama ini, artikel-artikel tersebut telah menjadi bahan 
diskusi yang cukup intens dan inspiratif di dalam menerangi kerja-kerja 
keseharian kami. Selama ini pula, artikel-artikel tersebut dipersiapkan 
untuk diterbitkan di dalam Jurnal Kampung Edisi Ketiga kami. Sungguh 
sangat terlambat jika pada akhirnya baru sekarang kumpulan artikel ini 
baru bisa diluncurkan.  Itupun dengan format yang berbeda dan lay out  
yang  sangat  sederhana.  "Lebih  baik  daripada  tidak  sama  sekali", 
memang tidak akan pernah bisa menggantikan keteledoran ini. Maaf.

Kali ini Jurnal Kampung mengangkat tema informalitas. Tema 
yang  dirumuskan  dari  praktek  kerja  kami  selama  ini,  yang  selalu 
ditemukan  sebagai  realitas  sekaligus  daya  hidup  kampung  kota. 
Informalitas, dengan kata lain, merupakan praktik dan wacana strategi 
hidup sehari-hari  kaum migran di  kota.  Ia  sesungguhnya merangkum 
banyak praktik dari gerak hidup keseharian masyarakat kota yang nyata. 
Yang dijalani. Yang konkrit.

Tulisan  Ilya  F.  Maharika,  "Diagram  Dinamika  Informalitas" 
sengaja ditaruh sebagai pembuka kumpulan tulisan ini untuk membuka 
perbincangan  konseptual  mengenai  informalitas.  Melalui 
penelusurannya  dalam  perspektif  dan  penggunaan  kacamata 
informalitas,  tulisan  Ilya  memberi  hasil  yang  berbeda  dalam 
memandang  pertumbuhan  dan  perkembangan  kota-kota  kita.  Empat 
tulisan  selanjutnya  merupakan  hasil  refleksi  dari  praktik  sehari-hari, 
baik sebagai personal (tulisan Bulan Lumban Gaol); sebagai pekerja di 
kampung (tulisan Hersumpana); sebagai praktek advokasi (tulisan Budi 
dan  Muklas);  serta  sebagai  mahasiswa  yang  magang  dan  bekerja  di 
kampung (tulisan Clare Isobel). Dengan tema-tema yang beragam (air, 
spiritualitas,  pengamen,  dan  pendidikan),  metode  penulisan  yang 
berbeda (analisis  wacana,  refleksi  kerja  personal,  dan draf  advokasi), 
sesungguhnya  keempat  artikel  tersebut  membicarakan  dan 
membahasakan  praktek  informalitas  dalam kehidupan  dan kerja-kerja 
bersama masyarakat kota. 

Semoga bermanfaat.
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DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS
Oleh: Ilya F. Maharika

Berbeda  dengan  wacana  yang  biasanya  memposisikan  secara 
oposisional,  makalah  ini  melihat  bahwa  sektor  infomal  tidak  dapat 
dilihat sebagai sebuah entitas unik dan terpisah dari yang formal. Untuk 
itu,  memetakan  relasi-relasi  yang  timbul  dalam  dinamika  menjadi 
penting. Makalah ini mengungkap ‘gestalt’ dari dinamika informalitas. 
Terdapat paling tidak empat konsep yang relevan yaitu cara pandang 
terhadap  informalitas,  peran  khusus  dalam  konteks  pembangunan, 
informalitas sebagai proses pemiskinan dan informalisasi dalam struktur 
kekuasaan. Sebagai penutup, makalah ini mengindikasikan ruang kota 
sebagai wadah koeksistensi antara informalitas dan yang formal. Bagi 
makalah ini informalisasi yang terpraktikkan di kota adalah cikal bakal 
dari kota itu sendiri.

Kata Kunci: sektor informal, ruang kota, ruang sosial

1. Pendahuluan: Menyusun Pemahaman 
‘Sebuah  konsep  adalah  sebuah  bata.’  Bata  adalah  metafora  bagi 
konsep, demikian bagi Brian Massumi ketika menjelaskan buku  A 
Thousand Plateaus dari Gilles Deleuze dan Felix Guattari (Deleuze 
and Guattari 1987). Bata tidak punya subjek maupun objek. Ia bisa 
disusun berdasar alasan dan order tertentu, tetapi bisa pula sekedar 
dibuang melalui  jendela.  Ia bisa menyusun sebuah bangunan,  bisa 
pula sekedar menjadi pengganjal  almari.  Bata, atau demikian pula 
konsep,  adalah  entitas  elementer.  Yang  menjadi  perhatian  bagi 
Deleuze dan Guattari  adalah  circumstance – yang sayang menjadi 
terlalu dangkal dengan padanan Bahasa Indonesianya ‘pengaruh’ – 
dimana  konsep  sebenarnya  adalah  sebuah susunan dari  pengaruh-
pengaruh itu. Barangkali metafora ini dapat memberikan gambaran 
pada cara paparan terhadap fenomena informalitas di Indonesia yang 
menjadi fokus dalam tulisan ini. Hal ini didasari pada situasi di mana 
semua  usaha  untuk  mentaksonomikan  entitas  yang  sering  disebut 
sebagai  sektor  informal  adalah  usaha  yang  selalu  berakhir  pada 
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kesalahan atau bias selama kita berada dalam kerangka berpikir yang 
formal. Secara leksikal, disebut informal adalah karena ia berada ‘di 
luar’  dari  lingkaran  yang  dipahami  sebagai  yang  formal.  Oleh 
karenanya, biasanya kita sering meletakkan informal sebagai lawan 
kata dari formal, sebuah entitas ‘di luar sana’ atau dilabeli dengan 
kata ‘mereka’ ketika ‘kita’ didefinisikan  sebagai yang formal. 

Dengan  kondisi  yang  selalu  eksternal  terhadap  pemikiran 
formal itu, maka setiap penulisan ‘konstruksi pemahaman’ terhadap 
entitas  informal  menjadi  sekedar  klaim politis  saja.  Hal  ini  persis 
seperti  ketika  kita  menulis  wacana  postkolonial  misalnya,  dimana 
penulis  ingat  pada  wejangan  Anthony  D.  King,  seorang 
postkolonialis dan sejarawan kota, bahwa ketika kita menulis, usaha 
ini akan akan senantiasa berakhir pada politik penulisan, tentang apa 
yang kita  anggap penting,  kepada  siapa  kita  akan  disodorkan.  Di 
sinilah model pemaparan a la Deleuze, melalui semacam ‘diagram’ 
yang  memetakan  konsep-konsep  yang  relevan,  mungkin  menjadi 
alternatif  untuk  mengurangi  politisasi  tersebut.  Dengan  cara  ini, 
terbuka peluang untuk mengupas dinamika informalitas dari konsep-
konsep  yang  sangat  fundamental  namun  masih  ‘telanjang’  belum 
dikerangkakan dalam struktur klaim tertentu. Diharapkan,  mereka 
menjadi  batu bata konsep,  yang dapat  disusun oleh para pembaca 
menjadi  konstruksi  pemahaman  yang  lebih  bersifat  subjektif-
kontekstual  atau  untuk  mewacanakan  konstruksi  pemahaman 
rekonsiliatif: intersubjektif - interkontekstual. 

Dalam semangat  untuk  melihat  ‘gestalt’  dari  informalitas, 
makalah ini berusaha menangkap sinyal bahwa sektor infomal tidak 
dapat dilihat sebagai sebuah entitas unik ‘yang berbeda’ dengan yang 
formal. Mereka adalah sebuah entitas yang dinamis saling berkaitan. 
Di sini, sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis yaitu di 
bidang  keruangan,  arsitektur  tepatnya,  maka  ruang  kotalah  yang 
menjadi  lokus  pembahasan.  Ruang  adalah  situs  bagi  dinamika  di 
mana  sektor  informal  dan  formal  sering  tampak  –  atau  sering 
dianggap  –  saling  beroposisi,  ajang  pertarungan  antar  keduanya. 
Akan tetapi ketika kita melihat hal tersebut dalam kerangka ruang 
sosial maka barangkali setiap penggal setting sektor informal adalah 
sebuah dinamika pertemuan antar  dua sektor  itu  yang tidak harus 
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saling bertentangan. 
Dengan cara pandang diagramatik yang ‘menspasialisasikan’ 

realitas  jamak  tentang  informalitas  ini  (ekonomi,  sosial,  budaya, 
politik  dan  lain-lain  yang  mungkin  terlibat),  penulis  berargumen, 
bahwa  tidak  ada  resep  universal  yang  bisa  disodorkan  untuk 
mengatasi  ‘problem  sektor  informal’  di  paras  perencanaan  kota. 
Alih-alih mencari resep atau kriteria formal dan universal, kita justru 
harus bertolak dari premis bahwa setiap setting di kota adalah unik 
yang  memerlukan  solusi-solusi  yang  juga  unik.  Sepenggal  jalan 
mungkin sama dalam makna fisiknya.  Tetapi  dalam makna ruang 
sosial, jalan yang dipenuhi oleh kaki-lima adalah ruang sosial yang 
unik yang dibentuk oleh jaringan-jaringan formal dan informal. Oleh 
karenanya kebijakan terhadap sektor informal harus juga melihat kait 
hubungnya  dengan  sektor  formal  di  situs  tersebut.  Alat-alat 
perencanaan yang lebih partisipatif harus dibangun untuk memberi 
kesempatan pada datangnya model representasi yang akurat terhadap 
entitas  sektor  informal  dan  rekonsiliatif.  Dengan  demikian 
perencanaan menjadi tidak salah sasaran, misalnya ke para preman 
atau pemain bisnis besar yang bersembunyi di balik wajah informal 
yang  sebenarnya  sudah  memasuki  daerah  sebagai  aktifitas  ilegal, 
atau justru menjadi sebuah penindasan atas nama klaim kebenaran 
sepihak yang didasari pemahaman yang tidak adekuat. 

Penggusuran dan relokasi seting informal (kakilima, rumah 
squatter,  ‘permukiman  kumuh’  misalnya)  adalah  strategi  bagi 
otoritas untuk mencapai upaya kontrol terhadap entitas yang sangat 
cair ini.  Dari paparan ini diharapkan kita mampu mengidentifikasi 
bahwa  strategi  di  atas  tidak  cukup  untuk  mengatasi  ‘masalah’ 
informalitas.  Diperlukan  ide-ide  yang  lebih  komprehensif  dan 
didasari pemahaman yang lebih situasional terhadap koneksi-koneksi 
yang terjadi  dalam sebuah seting  informal.  Konsep-konsep  dalam 
tulisan ini diharapkan dapat menjadi komponen bagi eksplorasi ke 
arah tersebut.

2. Diagram Informalitas: Konsep-konsep 
Makalah  ini  berusaha  mengungkap  ‘gestalt’  atau  ‘diagram’  dari 
dinamika  informalitas.  Terdapat  paling  tidak  empat  konsep  yang 
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relevan  yaitu  cara  pandang  terhadap  informalitas,  peran  khusus 
dalam  konteks  pembangunan,  informalitas  sebagai  proses 
pemiskinan dan informalisasi dalam struktur kekuasaan.

a. Informalitas dan Cara Pandang
Rosalyn  Deutch  dalam  bukunya  Eviction memandang  urban  art 
sebagai  sebuah  panggung  persaingan  antara  masyarakat  dengan 
otoritas, yang sebenarnya didasari oleh perbenturan antara dua cara 
pandang  yang  berbeda.  Deutch,  dalam konteks  dengan  seni  kota, 
mengungkap  bahwa  seringkali  otoritas  menggunakan  kata 
‘kepentingan publik,’  ‘keindahan’  atau ‘kegunaan’  sebagai  senjata 
untuk  melakukan  penggusuran  terhadap  karya  seni  kota. 
Penggusuran ini memperlihatkan adanya dua filosofi yang menjadi 
latar belakang dalam memandang keindahan seni kota. Cara pertama 
adalah doktrin modernist yang melihat karya seni adalah objek yang 
independent  dengan makna yang melekat  pada dirinya.  Sementara 
cara  pandang  kedua  melihat  bahwa  seni  kota  adalah  karya  yang 
spesifik pada konteks lokasi tertentu (Deutch 1996). 

Pun  orang  dalam  melihat  sektor  informal,  cara  pandang 
menjadi  sangat  menentukan  yang  sarat  politisasi.  Dari  kacamata 
modernist  yang  instrumental,  pendefinisian  pada  sektor  informal 
sering didasari hanya ketika kita melihat bentuk usahanya, ada atau 
tidaknya ijin, di mana tempatnya, dan siapa orangnya. Dari kacamata 
itu maka yang formal sepertinya berhadapan dengan yang informal: 
yang  formal  adalah  perusahaan  berijin,  kena  pajak,  manusianya 
terdaftar dalam administrasi yang rapi, dokumen-dokumen yang bisa 
menjadi  bukti-bukti  dan  menempati  gedung-gedung.  Sementara 
sektor informal adalah mereka yang tak berijin, tanpa dokumen dan 
administrasi,  orangnya  silih  berganti  dan  menempati  jalan-jalan, 
pinggir kali, atau ruang sisa (urban void) lainnya. Dan seterusnya. 
Antara  keduanya seakan dengan mudah didudukkan dalam kutub-
kutub  oposisionalitas  yang  seakan-akan  tidak  akan  saling  ketemu 
atau bertemu dalam kondisi  yang konfliktual.  Di  sektor  keuangan 
misalnya, yang formal akan dengan mudah mendapat fasilitas kredit 
berdasar dokumen-dokumen abstrak dimana aliran uang akan lebih 
menyerupai aliran informasi yang akurat. Sementara yang informal 
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akan dikelompokkan dalam ‘unit mikro’ yang diatur lebih berdasar 
pada  barang-barang  riil  dalam  bentuk  aliran  uang  tunai  dan 
ke(tidak)percayaan yang sifatnya personal.

Namun dari kacamata seorang situasional-kontekstual, maka 
entitas informal adalah sebuah representasi dari relasi-relasi ekonomi 
dan  sosial  yang  sangat  dinamis.  Ketiadaan  instrumen  formal, 
ketidakteraturan,  dan  berbagai  atribut  ‘negatif’  lainnya  adalah 
kondisi  yang  sangat  mungkin  merupakan  akibat  dari  relasi-relasi 
sosial  ekonomi  itu  dan  bukan  semata-mata  hal  itu  yang  menjadi 
persoalan. Untuk itu anatomi mendalam tentang informalitas menjadi 
fundamental. 

Adalah  Sabine  Bernabè,  seorang  mahasiswa  doktoral  dari 
LSE dan aktifis dari  Centre for Analysis of Social Exclusion yang 
meruntutkan terminologi sektor informal. Menurutnya, pertama kali, 
terminologi ini muncul justru dari  seorang antropolog, Keith Hart, 
yang  mengobservasi  masyarakat  Ghana,  yang  mendiskripsikan 
kesempatan-kesempatan  yang  formal  dan  informal  untuk 
memperoleh  pendapatan.  Namun  baru  setelah  konsep  itu 
dipublikasikan  oleh  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO)  tahun 
1972  konsep  itu  kemudian  dipakai  meluas.  Model  yang 
menghadapkan antara dua bentuk tersebut, atau secara umum disebut 
model dualis, mendasari cara pandang terhadap sektor informal yang 
merujuk pada keadaan ekonomi masyarakat  kota yang miskin dan 
marjinal  yang  memproduksi  barang  dan  jasa  bagi  masyarakat 
mereka.  Sektor  ini  lantas  dianggap  sebagai  sektor  yang  otonom, 
terpisah dari sektor informal berdasar kriteria-kriteria tertentu. 

Banyak  kritik  ditujukan  pada  model  dualis  ini  yang 
kemudian memunculkan pemahaman sektor formal-informal sebagai 
aktifitas yang tak terpisahkan dan tidak saling berdiri sendiri, bahkan 
dipercaya  menjadi  bagian  dari  satu  sistem  kapitalisme  atau  biasa 
disebut  sebagai  pandangan  kontinum  informal-formal.  Namun 
demikian  dalam  pandangan  kontinum  ini  aktifitas  informal  tetap 
lebih subordinat, tergantung pada aktivitas formal.  Kritikus Marxist 
bahkan  tidak  percaya  adanya  yang informal  ini  dan  lebih  senang 
memakai terminologi ‘produksi komoditas gurem’ (petty commodity  
production)  yang  berada  di  tepian  mode  produksi  kapitalis  tetapi 
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tetap terintegrasi dan tergantung padanya. 
Pandangan  rekonsiliatif antara  model  dualis  dan  model 

kontinum pun kemudian muncul.  Terutama di  tahun 1980an yang 
mengedepankan bukan pada aspek eksistensial ‘apa dan siapa yang 
informal  terhadap  yang  formal’  tetapi  lebih  pada  hubungan  antar 
keduanya. Dalam pandangan ini, model dualis lebih mengasumsikan 
pada  adanya  hubungan  tipis  antara  kedua  sektor  itu  yang  oleh 
karenanya mereka menyarankan perlunya perkuatan pada hubungan-
hubungan tersebut. Di lain pihak, kalangan Marxist dan yang percaya 
kontinum antara informal-formal justru melihat pada hubungan yang 
cenderung eksploitatif sehingga mereka justru menyarankan otonomi 
dan  pemisahan  yang  cukup  tegas  dengan  perusahaan-perusahaan 
kapitalis besar. 

Dari  model-model  di  atas  maka kita  dapat  melihat  bahwa 
seringkali  pertentangan  antara  formal-informal  lebih  sering 
dikarenakan perbedaan cara pandangnya. Pemerintah misalnya akan 
cenderung melihat fenomena informalitas melalui model dualis yang 
tercermin  dalam  perhitungan-perhitungan  statistik  mereka. 
Perbankan  pun  demikian  yang  mengakibatkan  sulitnya  sektor 
informal  memperoleh legitimasi  hukum seperti  halnya yang dapat 
mereka peroleh dari sektor formal. Para aktivis dan pemikir kritis di 
lain  pihak  melihat  dari  sisi  model  kontinum  atau  rekonsiliatif. 
Namun demikian, mereka tetap banyak menemui kegagalan dalam 
upaya mengintegrasikan  sektor  informal  ke  dalam kerangka besar 
ekonomi  formal.  Keduanya  sering  terpaku  pada  kedua  pijakan 
masing-masing tanpa upaya untuk mengerti  bahwa mereka berada 
dalam dataran pengertian yang berbeda.

Ketidakjelasan juga mewarnai  keruwetan dalam memaknai 
aktifitas  informal.  Sebagai  usaha  untuk  mengklarifikasinya, 
mengikuti System of National Accounts (SNA) 1993 yang berlaku di 
Inggris,  Barnabè  membangun  sebuah  kerangka  konseptual  untuk 
mengkategorikan  entitas-entitas  yang  ia  dikategorikan  sebagai 
‘ekonomi tak tampak’ (hidden economy) yang pada umumnya adalah 
kegiatan yang tak terdaftar, tak terukur dan tak teregulasi. Pertama 
adalah  ‘aktifitas  informal’  (informal  activities),  yang  sebenarnya 
adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok,  yang sebenarnya 
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tetap berada di  wilayah kegiatan ekonomi yang normatif.   Kedua 
adalah  aktifitas  ‘bawah  tanah’  (underground  activities)  yang 
memang  secara  jelas  berusaha  menutupi  diri  dari  otoritas  publik 
dalam  usahanya  untuk  menghindari  pajak,  biaya  atau  peraturan 
resmi.  Ketiga  adalah  ‘aktifitas  ilegal’  (illegal  activities)  yang 
memproduksi  barang atau  jasa  yang secara  hukum terlarang.  Dan 
keempat adalah ‘aktifitas rumah tangga’ (household activities) yang 
memproduksi  barang  dan  jasa  untuk  kebutuhan  sendiri  (Bernabè 
2002).

Dari  format  di  atas  tampak  bahwa  kita  tidak  bisa 
mencampuradukkan entitas-entitas kegiatan ekonomi tersebut walau 
memang  terdapat  area 
kelabu  dan  kaitan-kaitan 
yang  erat  antar  mereka. 
Dari  pendefinisian  ini 
juga  kita  bisa  menyusun 
kerangka  yang  lebih 
komprehensif  sekaligus 
mempunyai  daya  tapis 
yang cukup handal dalam 
menyusun  kebijakan-
kebijakan  yang  terkait 
dengan kegiatan ekonomi 
tak  tampak  itu.  Korupsi 
atau  usaha  untuk  menyembunyikan  diri  dari  pajak  dengan 
menciptakan  ‘wajah  sektor  informal’  sebagai  kedoknya  misalnya 
adalah usaha yang jelas-jelas merupakan  underground sector yang 
perlu  ditindak  melalui  prosedur  hukum  yang  tegas.  Sering  kita 
mendengar  adanya  fenomena  cukong  pedagang  kakilima  yang 
mengindikasikan  adanya  usaha  bawah  tanah  untuk  mengelabui 
hukum  ini.  Namun  demikian,  tidak  semua  pedagang  kakilima 
dikoordinir  dan  dimiliki  oleh  para  cukong.  Lebih  sering  mereka 
melakukan transaksi  dimana cukong yang mempunyai modal cukup 
kuat menyewakan gerobag dorong dan ‘manajemen pemasarannya’ 
dilakukan  secara  individual  oleh  para  pedagang.  Relasi  ini  tentu 
menghasilkan ruang kelabu antara  aktifitas  ekonomi informal  dan 

Diagram anatomi informalitas 
(Sumber Bernabè, 2002).
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ekonomi  bawah  tanah  (underground  sector).  Oleh   karenanya 
metode penapisan sangat diperlukan sebelum dilakukan generalisasi 
hanya berdasar fenomena cukong yang lantas menjustifikasi adanya 
penggarukan.  Metode  penapisan  yang  reliabel  dan  sahih  untuk 
membedakan  antara  kegiatan  ekonomi  informal  dengan  kegiatan 
yang  lain  adalah  tugas  yang  jelas  menjadi  pekerjaan  yang  besar, 
namun itu akan menjadi tugas bagi sebuah makalah yang lain lagi. 

Anatomi yang dikembangkan oleh Bernabè sangat berguna 
untuk menghilangkan dikotomi antara formal dan informal. Hal ini 
penting lantaran ketika melihat dalam posisi dikotomis, sedikit atau 
banyak pandangan ini lantas mengaburkan atau menghilangkan kait 
hubung antar keduanya. P.W Daniels menegaskan bahwa ketika kita 
berfokus pada salah satu (dan kebanyakan pada wacana informalitas 
ini)  maka  kaitan  dengan  ekonomi  formal  lantas  agak 
dikesampingkan.  Di  kota  terutama,  mengenali  interkoneksi  antar 
keduanya,  bagaimana  kreatifitas,  sikap  kewirausahaan,  dan 
pemanfaatan  modal  manusia  (human  capital)  adalah  salah  satu 
kebijakan  kunci  bagi  pembangunan  kota.  Di  wilayah  inilah 
sayangnya  kita  sering  bersikap  menerima  apa  adanya  dengan 
memposisikan  mereka  sebagai  entitas  yang  terpisah:  sebuah  cara 
pandang yang tidak produktif (Daniels 2004). 

b. Peran Informalitas dalam Pembangunan
Sektor informal sebenarnya mempunyai  beban dengan peran yang 
khusus  dalam konteks  pembangunan.  Adalah  Hari  Srinivas  dalam 
makalah  lepasnya  mengikhtisarkan  pandangan-pandangan  itu.1 

Pembangunan, terutama di dekade 50an dan 60an, sering ditekankan 
pada kata kunci ‘pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi’ sehingga 
dapat diharapkan terjadinya efek penetesan ke semua sektor.  Pada 
kenyataanya tidak semua negara mampu menciptakan pertumbuhan 
yang cukup tinggi sehingga proses penetesan tersebut gagal. Sektor 
informal di kota lantas menjadi ‘tanda kegagalan’ sekaligus jawaban 
bagi  kegagalan  proses  penetesan  dari  strategi  pertumbuhan  itu. 
Koreksi  dari  strategi  pertumbuhan  memunculkan  kata  kunci  baru 

1 Hari  Srinivas,  The  Informal  Sector  and  some  Development  Paradigms, 
http://www.gdrc.org
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yaitu  ‘distribusi  pertumbuhan’  dalam  rangka  untuk  menjamin 
pemerataan.  Lantaran pemerataan ini  juga tidak sepenuhnya dapat 
berjalan  seperti  yang diharapkan,  sektor  informal  mendapat  peran 
baru yaitu menjadi sebuah mekanisme yang turut memperkuat proses 
pemerataan  walau  kemudian  menghilangkan  faktor  efisiensi. 
Misalnya, satu pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang saja, di sektor 
informal  akan  dikerjakan  oleh  tiga  atau  lima  orang,  yang  dapat 
dilihat  sebagai  sebuah model  pemerataan dari  kue penetesan yang 
gagal  tersebut.  Selanjutnya,  sektor  informal  di  kota  juga  sering 
ditempatkan  sebagai  sektor  yang  menciptakan  pekerjaan.  

Pembangunan  tidak  selamanya  identik  dengan  penciptaan 
lapangan  pekerjaan.  Bahkan  dalam  konteks  intensifikasi,  justru 
mereduksi  pekerjaan  dan  menghilangkan  peran  dari  pekerja  yang 
semi-dan-tidak terampil.  Sektor  informal  dalam konteks  ini  lantas 
mengambil peran sebagai penyerap tenaga ini lantaran menggunakan 
teknologi  yang  sesuai  dan  model  perkerjaan  yang  padat  karya 
(labour intensive).2 Penggunaan teknologi yang kebanyakan sekedar 
mengkopi apa yang dipakai di negara maju, juga menjadikan sektor 
informal  tumbuh dengan cepat  dan  merasuki  bidang kegiatan apa 
saja.  Sektor  ini  memanfaatkan  teknologi  tepat  guna  (appropriate 
technology):  sesumber  lokal,  bahan  melimpah,  serta  daur  ulang 
material  buangan.  Karena  karakteristik  ini,  lantas  sektor  informal 
kota mendapat peran sebagai tempat pemagangan bagi tenaga kerja 
tak  terlatih.  Mereka  menjadi  ‘sistem  pendidikan’  yang  memberi 
bekal kepada kaum imigran dari desa yang tak terlatih pola pekerjaan 
kota menjadi  tenaga kerja murah semi trampil  yang dapat  diserap 
oleh masyarakat kota. Tukang sapu jalan, tukang taman, juru parkir, 
tukang,  bengkel,  tukang  kunci,  dan  lain-lain  adalah  kegiatan 
ekonomi  perkotaan  di  mana  ketrampilannya  ditularkan  melalui 
pemagangan  tanpa  atau  sedikit  sekali  peran  institusi  pendidikan 
formal.  Terakhir,  yang tak kalah penting adalah kenyataan bahwa 

2 “20 Persen Lulusan PT Bekerja di Sektor Informal” Kompas 1 April 2005. Hendra 
Halwani  (CIDES – Center  for  Information and Development Studies)  menunjukkan 
bahwa dari sekitar 250 – 350 ribu sarjana per tahun yang diluluskan oleh PT, hanya 
sekitar  90  ribu  yang  terserap  ke  sektor  formal.  Selebihnya  menganggur  ataupun 
bekerja di sektor informal. Sebuah perusahaan taksi di Jakarta, 40% pendaftar untuk 
pekerjaan sopir adalah lulusan S1. Walaupun demikian menurut dia jumlah pekerja di 
sektor informal tetap didominasi oleh lulusan SD yaitu sekitar 34,8 juta. 
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sektor  informal  memberikan  jaminan tersedianya  kebutuhan  dasar 
bagi sebagian terbesar masyarakat kota misalnya dengan makanan, 
pakaian, dan hunian informal yang ‘murah meriah.’ 

Peran-peran tersebut secara inheren menjadi kekuatan sektor 
informal  namun  sekaligus  jarang  terformulasikan  dalam  proses 
pembangunan yang lebih sering menyandarkan peran-peran tersebut 
ke  sektor  formal.  Pemerintah  yang  instrumentalis  dalam  hal  ini 
sering  tidak  memberi  tempat  kepada  sektor  informal  walaupun 
kapasitas  dan  intensitas  sektor  formal  dalam  memanggul  peran 
tersebut  jelas tidak dapat  berpacu dengan kebutuhan riil  yang ada 
dalam  masyarakat.  Hal  ini  memang  sangat  dimengerti  karena 
instrumen-instrumen hukum akan ‘dinegasikan’ oleh karakter sektor 
informal  yang  ‘di  luar  sistem’  tersebut.  Namun  demikian,  sektor 
informal  secara  inheren  akan  terus  ada  dan  berfungsi  sebagai 
landasan piramida pembangunan yang memungkinkan tenaga kerja 
melakukan mobilisasi ke atas, ke sektor yang lebih formal. 

Di  bidang  ekonomi,  sektor  informal  dianggap  sebagai 
aktifitas  ekonomi  yang  terorganisir  tetapi  tanpa  legalisasi  dari 
pemerintah  atau  badan  yang  berwenang,  dan  berada  di  luar 
mainstream  industri  dan  pasar.  Para  ekonom  mainstream dengan 
serta merta menghubungkan sektor informal dengan kegiatan ‘usaha 
kecil’  yang  mengandalkan  individu-individu  sebagai  tulang 
punggung  kegiatan  ekonominya  dibanding  ‘pengusaha’  yang 
bersandar pada sistem manajemen korporasi. Ekonomi informal juga 
berasosiasi  dengan  kegiatan  yang  lebih  merupakan  ekonomi  riil 
ketimbang  usaha  besar  yang  terikat  pada  jaring-jaring  ekonomi 
kapital.  Ekonomi informal juga bersifat lokal ketimbang korporasi 
yang saat ini lebih didominasi oleh jaringan-jaringan nasional, atau 
bahkan transnasional (transnational corporation). 

Namun  demikian,  sektor  informal  mempunyai  ‘dimensi 
globalitas’ pula. Hernando de Soto, guru dari ekonomi informal, juga 
mendefinisikan aktifitas informal sebagai berbagai kegiatan ekonomi 
yang tidak mendapat ijin dari sistem hukum legal.  Namun, berbeda 
dengan  ekonom  mainstream  yang  melihat  signifikansi  sektor 
informal sebagai sebuah ‘pelengkap,’ dalam pemikiran de Soto, yang 
informal ini tidaklah kecil kontribusinya terhadap ekonomi. Bahkan, 
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dalam  pandangannya  sektor  ini  justru  menjadi  peluang  untuk 
menjadi  solusi  lantaran  besarnya  aset  yang  ia  miliki.  Dari 
pengukuran yang dia lakukan di Lima, ibukota Peru, dalam bukunya 
The Other Path ia mengklaim bahwa ‘90 persen industri  kecil,  85 
persen transportasi kota, 60 persen armada laut Peru (salah satu yang 
terbesar di dunia), dan 60 persen distribusi barang kebutuhan sehari-
hari tumbuh dari ‘sektor ekstralegal’ kota.’ Dalam bukunya pula, de 
Soto  memperlihatkan  bahwa  sebuah  negara  yang  tampaknya 
berdasar ekonomi liberal seperti Peru ternyata dalam kenyataannya 
justru beroperasi layaknya sistem merkantilis. Dalam sistem ini yang 
terjadi  bukanlah  sebuah produksi  kemakmuran  melainkan  sekedar 
mendistribusikan  ulang  kemakmuran  yang  menuju  pada  sebagian 
kecil masyarakat elit. Sebagian terbesar masyarakat justru tereksklusi 
dari  proses  ataupun  mendapat  keuntungan  dari  proses-proses 
distribusi kemakmuran itu. Di sinilah peran sektor informal. Dalam 
sistem yang menghisap tersebut sektor ini menghidupi rakyat banyak 
dalam rangka mengais rejeki dengan menciptakan jaringan ekonomi 
alternatif bagi distribusi kemakmuran (de Soto, 1989).3

Mencontohkan keadaan di Mesir, ia juga mendapati bahwa 
justru  masyarakat  miskinlah  penyumbang  mayoritas  terhadap 
tabungan  negara,  yang  mengindikasikan  bahwa  merekalah  yang 
sebenarnya  bekerja.  Sistem  ekstralegal  di  sana  mampu 
mengakumulasikan  kekayaan,  berupa  unit  usaha  dan  perumahan, 
sebesar 248 miliar USD. Angka tersebut ternyata 37 kali lebih besar 
daripada hutang yang diterima dari Bank Dunia, 55 kali lebih besar 
daripada  investasi  langsung  (direct  investment)  dan  35  kali  lebih 
banyak  dibanding  kekayaan  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa 
Kairo. Dari  angka-angka  ini,  dapat  dilihat  justru  ‘solusi’  dari 
persoalan kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pada mereka 
yang miskin bukan dari yang kaya yang kebanyakan hanya sekedar 
sebagai  sebuah  ‘klub  swasta’  yang  sangat  menjaga  privilese  dan 
ekslusivitasnya  dan  ternyata  sumbangannya  terhadap  negara  pun 
tidak lebih besar dari masyarakat informal secara kolektif.4

3 Diperlebar dengan diskusi tentang kapital dan kapitalism dalam De Soto, Hernando. 
2000.  The  Mystery  of  Capital,  why  capitalism  triumphs  in  the  West  and  fails  
everywhere else. New York: Basic Book..
4 “The  Poor  are  Not  the  Problem but  the  Solution  -  An  Exclusive  Interview with 
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Walaupun  pernyataan-pernyataan  di  atas  bukan  hal  baru 
tetapi  dalam  kebijakan-kebijakan  publik  sering  kali  hal  ini 
ditinggalkan.  Hal  ini  disebabkan,  sebagian  terbesar,  oleh 
ketidakmampuan kita untuk menyusun metodologi yang tepat untuk 
merepresentasikan peran-peran di atas. Persoalannya lantas bergeser 
bukan sekedar pada apa, siapa dan bagaimana sektor informal tetapi 
justru  para  bagaimana  usaha  untuk  mencari  metode  yang 
representatif  dan  menginstrumentasikan  yang  informal  itu  pada 
tempatnya, memikirkannya dalam kerangka yang sama besar dengan 
yang formal. 

‘Ekonomi  barang  buangan’  (waste  economy)  adalah  salah 
satu fitur  dari  informalitas  kota  yang telah sangat  kita  kenali  dan 
besar peranannya. Rantai mulai dari pemulung, pengumpul, pembeli 
barang bekas,  pasar loak,  bengkel  loakan,   pengangkutan,  industri 
daur ulang, hingga ke penyetor ke pabrik-pabrik yang menampung 
barang bekas sering dianggap sebagai rantai ekonomi informal. Data-
data statistikal sering kali tidak adekuat menggambarkan volume dan 
jaringan  yang  terlibat.  Sebuah  ilustrasi  dari  laporan  di  Habitat  
Debate, di Bangalore,  India, lebih dari 40 ribu orang mendapatkan 
penghasilan dari  usaha barang bekas dan rongsokan ini.  Demikian 
juga di Kalkuta dengan jumlah yang sama, di Bogota, di kota-kota 
besar Asia, Afrika, dan Amerika Latin, di mana kebanyakan bisnis 
ini berada di luar struktur ekonomi yang formal.5 

Namun  pandangan  kita  terhadap  jaringan  yang  sangat 
fungsional  dalam  kota  ini  sering  sangat  mengenaskan,  karena 
ketiadaan  format-formal  yang  secara  informatif  memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat  kita.  Di  kampung dan  real  estat 
dengan  mudah  kita  temui  marka  ‘pemulung  dilarang  masuk’ 
sementara para penghuni justru membakari sampah yang sebenarnya 
dapat dimanfaatkan. Pembakaran sampah justru memperparah polusi 
lingkungan yang sudah buruk oleh asap knalpot kendaraan. Sampah 
plastik seperti botol dan gelas minuman ketika dibakar justru ribuan 
kali  lebih  beracun  ketimbang  asap  rokok,  yang  tidak  lagi  dapat 

Hernando De Soto” di www.stephenpollard.net diakses 9 Mei 2005.
5 Habitat Debate cukup intensif dalam membahas tentang informalitas terutama pada 
“Letters”  dan Fernando Murillo  “SMEs: The Informal  Safety  Nets”,  Habitat  Debate, 
Desember 2001, Vol 7 No. 4.

http://www.stephenpollard.net/
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dikendalikan baik sebarannya maupun volumenya. 
Pasar  loak  sering  diidentikkan  dengan  pasar  maling  dan 

pasar  gelap.  Dengan  sendirinya  dalam  masyarakat  kita  pun  di 
struktur manajemen kota, pasar seperti ini tidak mendapat tempat. Ia 
selalu sangat  cair  mengikuti  tersedianya ruang-ruang yang terbuka 
(untuk  mereka)  yang  sangat  sementara,  tak  ada  fasilitas,  tak  ada 
legitimasi. 

Pendek  kata,  dalam  struktur  pemahaman  masyarakat  kita, 
struktur ekonomi barang rongsokan ini  hanya dipahami dari  ikon-
ikonnya saja yang secara ‘visual’ tampak buruk. Penampilan ini pun 
tak lepas dari standar ganda yang diterapkan pemerintah: di satu sisi 
mereka  ‘tergantung’  pada  keberadaan  jaringan  ini  yang  telah 
membantu  manajemen  sampah  kota,  di  sisi  lain,  tidak  memberi 
peluang  dan  fasilitas  yang  mencukupi  serta  tidak  mendidik 
masyarakat untuk turut sadar pada peran sistemik mereka.

c. Informalitas sebagai Pemiskinan
Bagi  de  Soto,  informal  bukan  terkait  dengan  kemiskinan  modal 
semata tetapi justru lebih pada kemiskinan status. Bagi dia, problem 
utama pembangunan di Dunia Ketiga adalah bukan pada kurangnya 
modal  di  masyarakat  informal  ini  tetapi  justru pada status hukum 
untuk mengakses dan mengaktifkan modal, misalnya properti, yang 
telah mereka punyai itu. Memberikan status ini akan membebaskan 
‘kapital  mati’  itu  menjadi  aktual,  modal  likuid,  yang  bisa 
dimanfaatkan untuk mengekspansi  bisnis mereka atau membangun 
rumah.  Inilah  yang  membedakan  antara  kapitalisme  Barat  yang 
“berhasil” tetapi gagal diterapkan di bagian dunia yang lain (De Soto 
2000). Di Barat, sistem inventarisasi tanah telah menjadikan sistem 
kredit  berjalan  menciptakan  modal  bagi  masyarakatnya.  Dengan 
adanya  modal  likuid  ini  maka  terbentuk  kapital  dalam  arti  yang 
sebenarnya . De Soto menulis: 

‘Mereka punya rumah tetapi tidak punya titel, ladang tetapi 
tanpa pangakuan, punya bisnis tetapi tidak tanpa status korporasi. Ini 
menjelaskan  mengapa  masyarakat  yang  mengadopsi  setiap 
penemuan dari  barat,  dari  klip  kertas  hingga reaktor  nuklir,  tidak 
mampu  memproduksi  modal  yang  cukup  untuk  menciptakan 
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kapitalisme domestik mereka bekerja.’ 6

Menurut penyelidikan de Soto, jika seorang penghuni area 
squatter ingin mendapatkan status legal atas tanah dan bangunannya 
maka di Philippina butuh waktu paling tidak 13 tahun, di Haiti 11 
tahun, dan di Mesir 6 tahun. Untuk mendapatkan ijin perusahaan roti 
di Mesir butuh 549 hari bila dengan pengacara dan butuh 650 hari 
bila  tanpa  pengacara.   Untuk  mendirikan  sebuah  perusahaan  di 
Honduras  butuh  biaya  3765  dolar  dan  270  hari  dan  seterusnya. 
Artinya, perijinan sering menjadi penghambat utama bagi keabsahan 
sebuah usaha yang menjadikan banyak pihak lantas masuk ke dunia 
informal  menjadi  jalan  tengah.  Dan  hanya  dari  aspek  status  dan 
perijinan ini, dapat dilihat bahwa sebenarnya sektor informal adalah 
merupakan bagian dari sebuah proses pemiskinan dan bukan sebuah 
kemiskinan  absolut.  Hal  ini  tampak  pada  politik  ‘properti  kaum 
informal’ seperti  slum dan kampung. Komunitas ini sering dilabeli 
dalam statistik  sebagai  ‘pemukiman kumuh’  atau ‘pemukiman tak 
tertata’  dan  sering  dituding  sebagai  kantong  kriminalitas  dan 
ketidakindahan.  Demikian  pula  dengan  pedagang  kaki  lima  yang 
selalu disituasikan dalam posisi sebagai ‘pengganggu’ kenyamanan 
kota. 

Pelabelan ini menjadi posisi dan ruang bagi kaum informal 
menjadi stereotip dan terstigmatisasi sebagai sebuah representasi dari 
kemiskinan.  Ketika informal direpresentasikan secara utuh sebagai 
kemiskinan, maka cara pandang ini akan ‘menabukan’ keberhasilan 
kaum  informal  untuk  menjadi  kaya.  Cukup  banyak,  bahkan  juga 
dilontarkan  oleh  para  peneliti,  bahwa  ‘pedagang  kaki  lima  tapi 
mempunyai  mobil’  yang  mengindikasikan  bahwa  mereka  ‘bukan 
masyarakat  yang  miskin.’  Dengan  dalih  ini,  lantas  mereka 
mengamini ketika diadakan pembongkaran paksa atau penggusuran 
area-area  kaki  lima  atau  rumah  kumuh.  Problem  lantas  menjadi 
diabolikal. 

Dalam kaitan  dengan  hal  ini  sebagaimana  tulisan  saya  di 
tempat  lain,  sikap  si  kaya  justru  yang  sangat  berperan  dalam 
menciptakan  kemiskinan  ini  –  sehingga  lebih  tepat  barangkali, 

6 Pendapat de Soto dalam wawancara dengan Jeremy Clift “Hearing the Dog Barks” 
Finance and Development, Desember 2003.
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disebut  sebagai  proses  pemiskinan.  Pandangan  ‘statistikal,’ 
panoramik  dan  penyamarataan  dari  elit  masyarakat,  yang 
kebanyakan  memegang  kekuasaan  baik  modal  maupun  politik, 
membawa  masyarakat  informal  difahami  hanya  sebatas  ikon-ikon 
kasat  mata  belaka  seperti  kakilima,  becak,  dan  pemulung. 
Pemahaman ikonik ini membawa pada pemahaman yang keliru. Di 
satu sisi penampilan yang lusuh dan berkesan ‘miskin’ menimbulkan 
stigma  negatif,  misalnya  sebagai  sumber  ketidakrapian  kota, 
kemacetan, dan kriminalitas. Di sisi lain, kakilima yang mempunyai 
mobil, atau tukang becak yang ‘berhasil’ menyekolahkan anaknya di 
perguruan tinggi, atau pemulung yang mempunyai motor dianggap 
sebagai  sebuah  temuan  bahwa  mereka  adalah  ‘golongan  mampu’ 
yang tidak perlu dibela. Akhir dari cara pandang ini adalah sebuah 
sistem  yang  fatalis  yang  mengeksklusi  potensi  kaum  informal. 
Seolah-olah, masyarakat informal adalah pasti dan harus merupakan 
masyarakat miskin, dan ketika mendapati ada masyarakat informal 
yang kaya,  hukum normatif  dihakimi  mereka sebagai  ‘masyarakat 
formal’ yang tidak perlu dibantu. Sistem ini dengan sendirinya tidak 
memberi jalan pada munculnya masyarakat ‘informal yang kaya.’ 

Sikap  eksklusi  yang  fatal  ini  ternyata  tidak  hanya 
mengakibatkan  terstigmatisasikannya  masyarakat  informal  tetapi 
juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi mereka. Masyarakat 
informal yang sebagian besar hidup di kampung kota atau di  slum 
seringkali  justru  membayar  lebih  mahal  untuk  pelayanan  kota 
daripada  masyarakat  formal.  Penelitian  dari  ESCAP  menyingkap 
bahwa untuk mendapatkan air dalam volume yang sama masyarakat 
kampung kota yang harus membeli dari pedagang eceran di Jakarta 
membayar 1,6 kali  lebih mahal  ketimbang mereka yang mendapat 
fasilitas langganan dari PDAM. Di Bandung hal ini bahkan mencapai 
hampir 50 kali lipat (untuk membeli air dari para pedagang air perlu 
kurang lebih 6,05 US$ sebulan dibandingkan ongkos PDAM yang 
hanya 0,12 US$ untuk 10m3 per bulan . Di Jakarta, walaupun tidak 
sekontras di Bandung, masyarakat miskin membayar 1,97 kali lebih 
mahal dibanding masyarakat mampu yang langganan PDAM (0,31 
dolar  dibanding  0,16  dolar).  Jadi,  sebenarnya  dalam  konteks  ini 
justru si miskin yang membayar lebih mahal untuk keperluan yang 
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seharusnya meraka mendapat subsidi karena merupakan hajat hidup 
orang banyak.7 

Demikian  pula  dengan  kakilima  di  kota.  Ruang  kota  kita 
secara sangat signifikan dan sangat cepat telah mengalami eksplosi 
secara  keruangan tetapi  implosi  dari  aspek sosialnya.  Kota  mekar 
secara fisik karena jaringan transportasi. Namun karena cara pandang 
perencanaan  yang  mekanistis,  maka  jalan-jalan  sekedar  menjadi 
infrastruktur pergerakan kota belaka dan tidak diciptakan dan tidak 
dilengkapi untuk tumbuh menjadi ruang publik. Ruang jalan didesain 
sangat utilitarian sehingga secara total diokupasi oleh kendaraan. Di 
satu  sisi,  perkembangan  kota  ini  menciptakan  ruang  yang  ‘tak 
terlihat’  yang  merupakan  residu,  ‘terrain  vagues’  atau  ‘marginal  
space.’8 Di  sisi  yang  lain,  perkembangan  ini  juga  terkait  dengan 
perkembangan area pemukiman, yang karena berada di wilayah yang 
‘liar’  lantas  memagari  diri.  Gated  communities dan  private  towns 
seperti  Kota  Wisata,  Lippo  Karawaci  dan  Kota  Legenda,  yang 
sepenuhnya  terencana,  adalah  enklav-enklav yang  tidak  aksesibel 
bagi  semua  kalangan.  Di  dalam  kota,  ruang-ruang  kota  berubah 
menjadi  mall,  superblok,  ‘city  within  city,’  pemukiman  berportal, 
ruang hijau berpagar yang hanya merupakan asesoris bagi keindahan 
kota  dan  lain-lain.  Jalan  kemudian  seakan-akan  tercipta  sebagai 
penghubung  enklav-enklav tersebut.  Jalan  tol  adalah  puncak  dari 
hirarki keutilitarianan dari perencanaan jalan. 

Padahal,  informalitas  adalah  sebuah  ruang  sosial.  Gunadi 
Brata  misalnya,  menegaskan  bahwa  informalitas  sangat  terkait 
dengan modal sosial. Konteks jaringan atau hubungan sosial seperti 
kekerabatan  dan  pertemanan,  sangat  menentukan  proses  menjadi 
pedagang  informal  misalnya  dalam  bentuk  pilihan  jenis  jualan 
bahkan dalam hal penentukan lokasi. Dan ekonomi mainstream tidak 
melihat hal ini:

7 “Comparison of The Cost Of Water bought From Informal Vendors With The Cost Of  
Water Supplied Through House Connections City”, Second Water Utilities Data Book 
Asian and Pacific Region, Asian Development Bank, October 1997 dikompilasi oleh C. 
Ertuna,  dari  Population  and  Rural  and  Urban  Development  Division,  ESCAP) 
http://www.unescap.org/huset/urban_poverty/poorpaymore.htm.
8 Lihat diskusi tentang  landscape urbanism di  Shane, G 2003 “The Emergence of 
Landscape Urbanism” Harvard Design Magazine, Gugur 2003/Musim Dingin 2004:19.

http://www.unescap.org/huset/urban_poverty/poorpaymore.htm
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‘…banyak  daerah  dan  penduduk  miskin  memiliki  pertalian-
pertalian  sosial  yang  kuat,  namun ini  terisolasi  dari  jaringan 
ekonomi dan sosial  yang  mendominasi  (mainstream).  Maka, 
dalam hal ini, ‘jaringan kemiskinan’ tidaklah  menunjuk kepada 
tiadanya  atau  lemahnya  jaringan-jaringan  sosial,  melainkan 
karena   menunjuk  kepada sulitnya  untuk  mengakses  peluang 
dan sumber daya melalui jaringan-jaringan yang ada.9

Akatiga  tahun  1998  memberikan  indikasi  bahwa 
menjamurnya   angkringan   di  Yogyakarta   berkaitan  erat  dengan 
krisis  ekonomi  karena  para  pedagang angkringan  ini  tidak  sedikit 
yang  merupakan korban krisis  baik terkena pemutusan hubungan 
kerja (PHK) ataupun  pengurangan jam kerja.   Para korban krisis 
memilih   untuk  mencari  nafkah  dengan  menjadi  pedagang 
angkringan agaknya karena  modal  yang dibutuhkan  tidaklah begitu 
besar dan perizinan serta  ketrampilan tidak  dibutuhkan.10

Hal  ini  tentu  saja  sangat  bertentangan  dengan  pandangan 
jalan  sebagai  infrastruktur  yang  menabukan  penghentian-
penghentian tidak perlu, mengedepankan kelancaran dan keteraturan 
moda transportasi. Jalan dalam pandangan sebagai infrastruktur juga 
sering menjadi pembatas yang menerjang jaringan-jaringan informal 
dan  sosial  yang  sebelumnya  eksis.  Pembuatan  jalan  baru,  tol 
misalnya  yang  tidak  memungkinkan  adanya  penyeberangan  tak 
terkontrol, sering sekali menerobos kampung di satu sisi dan pasar 
atau sekolah di sisi yang lain. Para insinyur yang lebih sering melihat 
dari peta-peta di atas meja sama sekali tidak bisa menerawang relasi-
relasi sosial yang informal tadi. Dengan sepidolnya mereka leluasa 
berpikir  dalam  kerangka  disiplin  mereka  menciptakan  sistem 
jaringan transportasi yang efektif dan efisien. Ruang sosial yang ada 
di  lapangan  tadi  dengan  sendirinya  tak  tampak  lantaran  tak  ada 
media  representasi  yang  cukup  adekuat.  Lebih  sering  lagi  karena 
kebanyakan  proses-proses  perencanaan  memang  tidak  dilandasi 

9 A.G. Brata 2004 “Nilai Ekonomis  Modal Sosial  Pada Sektor Informal Perkotaan” 
Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, Agustus 2004. 

10 www.akatiga.or.id
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semangat partisipatif.  Kemudian ini  diperparah lagi dengan proses 
perencanaan model ‘tembakan’ yang dibatasi oleh kerangka waktu 
proyek sehingga lebih mengedepankan kecepatan proses ketimbang 
perencanaan hati-hati dan cermat.11 

Bagi  masyarakat  informal,  ruang  yang  diperlukan  adalah 
‘ruang sosial’  yaitu  ruang-ruang interaksi  yang ‘hiruk-pikuk’  agar 
tercipta transaksi-transaksi ekonomis. Ruang informal adalah ruang 
tanpa bentuk, yang mengalir berdasar tarikan-tarikan arus manusia. 
Perencanaan yang utilitarian dan mekanistik menabukan hal ini dan 
oleh  karenanya  lantas,  mengkonsentrasikannya  dengan  cara 
mengisolasinya  dalam bentuk  pasar-pasar.  Pasar  yang isolatif  dan 
ruang sosial masyarakat infomal yang mengarus tanpa bentuk adalah 
dua  diagram yang berbeda. Perencanaan kota, paling tidak sampai 
saat ini, hanya memakai satu diagram saja dalam mengelola ruang 
kota yaitu dengan menciptakan isolasi-isolasi itu. Terbukti, strategi 
yang  biasa  dipakai  oleh  otoritas  kota  adalah  model  ‘relokasi’ 
pedagang kakilima di area tertentu, yang kebanyakan bukan di area 
dimana  arus  manusia  yang  hiruk-pikuk  terjadi.  Kota,  ekstrimnya, 
tidak  menyediakan  ruang  bagi  diagram  ruang  usaha  pedagang 
kakilima. Di sinilah salah satu problem terbesar yang menghadapkan 
sektor informal dengan kota sebagai entitas spasial yang terencana 
dan sekaligus proses pemiskinan terhadapnya. 

Bagi de Soto persoalan untuk menemukan jalan keluar yang 
nyata bagi  mereka adalah dengan tidak hanya sekedar menjadikan 
dunia informal itu formal karena formalitas yang kita kenal saat ini 
telah  ‘ditolak’  oleh  masyarakat  informal.  De  Soto  melihat  bahwa 
yang  harus  diperhatikan  adalah  justru  pada  sistem  dan  kebiasaan 
yang  terkait  dengan  hak  atas  properti  yang  informal  itu  yang 
sebenarnya nyata-nyata ada dan beroperasi walau dalam format yang 
ada saat ini dianggap sebagai sesuatu yang asing dan tidak resmi.12

d. Informalitas dan Kekuasaan 
Memasuki dunia informal sebenarnya adalah memasuki area dimana 

11 Box: “Jalan Tol Versus Sektor Informal” Kompas Rabu, 20 Agustus 2003.
12 “The Poor  are Not  the  Problem but  the  Solution  -  An Exclusive  Interview with 
Hernando De Soto” di www.stephenpollard.net diakses 9 Mei 2005.

http://www.stephenpollard.net/
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kekuasaan pemerintah yang resmi telah mengendor, atau bahkan di 
suatu konteks tertentu justru sama sekali tak berarti.  Adalah Mike 
Davis yang memprediksikan bahwa kekuatan proletar dalam lingkup 
kecil justru muncul di kampung-kampung kota. Dia mencontohkan 
kekuatan para ulama di  kampung kota Marakesh di  Maroko yang 
sangat  efektif  memobilisasi  masyarakat  untuk  menghidupi  dan 
melayani diri mereka sendiri. Mereka membuat sistem kredit untuk 
memberi modal usaha, mendirikan pelayanan kesehatan, pendidikan 
dan berbagai  keperluaan sosial  lain tanpa keterlibatan pemerintah. 
Demikian  pula  dengan  kekuatan  jaringan  gereja  Pantekosta  di 
Amerika Latin. 

Davis mengungkap hal ini bukan dalam arti bahwa mereka 
adalah kekuatan lokal, melainkan justru sebaliknya, kekuatan yang 
mempunyai  dimensi  global.  Hal  ini  dilandasi  oleh  keyakinan  dia 
bahwa masa depan planet bumi ini bukanlah planet yang rapi dan 
indah  melainkan  sebuah  planet  yang  dipenuhi  oleh  slum,  sebuah 
‘Planet  of  Slum’ sebutnya.  Di Jakarta  ada kampung,  di  India ada 
chawl, zopadpatti atau bustee, di Afrika intra murios, katchi abadi,  
bidonville, umjondolo,  di Buenos Aires ada  villa miseria, di Brazil 
dengan favela, di Mexico city dengan colonial populares, di Ankara 
ada  gecekondus,  dan  seterusnya  mengindikasikan  dan  sekaligus 
meyakinkan kita, akan gejala  slumisasi ini. Gejala ini bukan hanya 
penampakannya  saja  akan  tetapi  dilandasi  oleh  sebuah  prediksi 
adanya  peledakan  kemiskinan,  ‘poverty  big  bang,’  yang  akan 
melanda  kota-kota  di  dunia.  Di  masyarakat  slum yang  hampir 
segalanya samar-samar bila dilihat dari struktur kekuasaan resmi ini 
maka sekali lagi -- terlebih lagi dengan hilangnya kepercayaan kaum 
miskin  terhadap  instrumen-instrumen  legal  --  justru  kekuatan 
informallah yang beroperasi. Mereka hanya ‘percaya’ kepada tokoh-
tokoh yang memang dalam pandangan mereka telah bekerja bersama 
mereka dan jelas-jelas berpihak kepada mereka, yang tidak ditemui 
di struktur-struktur resmi (Davis 2004).  

Pandangan  yang  hampir  sama  juga  muncul  dalam bentuk 
wacana yang lebih makro. Michael Hardt dan Antonio Negri menulis 
‘Empire’ dalam semangat yang tidak anti kapitalis melainkan justru 
memperlihatkan  kekuatan  ‘multitude’,  masyarakat  banyak. 
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Globalisasi  telah  menciptakan  struktur  kekuasaan  yang  sangat 
berbeda dengan era ketika kekuasaan dipegang oleh raja-raja,  atau 
lebih  tepatnya  kekusaan  imperium  Eropa  sebagai  pusat  dunia. 
Dahulu identitas terbagi secara monolitik, sebuah oposisi Manichean. 
Sekarang,  justru  dalam bentuk  Empire,  ‘kerajaan  korporasi’  yang 
dibentuk  oleh  jaring-jaring  komando  yang  sifatnya  nebulous, 
berkabut, tanpa pusat dan tepi. Walaupun demikian, jaring-jaring ini 
tidak mampu menguasi masyarakat banyak (multitude) namun hanya 
mampu memecah belah dan mengisolasinya (Hardt and Negri 2000). 
Kekuatan multitude inilah yang bagi Hardt dan Negri justru menjadi 
harapan.  Namun  alih-alih  memperlawankan  dengan  kekuatan 
kapitalis  yang  mendukung  kerajaan  korporasi  itu  mereka  yakin 
bahwa kekuatan  multitude justru muncul dari dalam kapitalisme itu 
sendiri.  Artinya ketika masyarakat banyak justru mengintegrasikan 
diri  dalam kekuatan kapitalisme itu.  Kekuatan ‘informal’  ini  yang 
lantas bekerja dalam kejamakan ini. 

Nilai penting ‘kekuasaan informal’ tidak terbatas di negara-
negara ‘kelas tiga’ dan sepertinya paradoksal, ia adalah sisi lain dari 
globalisasi. Saskia Sassen dalam hal ini mengikhtisarkan bagaimana 
ekonomi  informal  adalah  fenomena  yang  melekat  pada  kota-kota 
global (global cities) (Sassen 1991).13 Semakin global sebuah kota 
bukannya  lantas  yang  informal  semakin  hilang  tetapi  justru  tetap 
eksis  mengisi  lapisan  yang  ditinggalkan  oleh  aktifitas  ekonomi 
global. Di New York, London dan Tokyo, kehadiran para expatriat 
yang selalu sibuk misalnya membawa serta ekonomi informal mulai 
dari tukang semir sepatu hingga binatu. Perusahaan-perusahaan besar 
justru mensubkan pekerjaan-pekerjaan administratif kecil yang tidak 
terlalu  penting  kepada  perusahaan-perusahaan  perorangan  yang 
dapat  dibayar  per  proyek  ketimbang  harus  membayari  juru  ketik 
tetap.  Tak  dapat  ditinggalkan  juga  adanya  sweatshop di  rumah-
rumah  para  imigran,  yang  kadang  gelap,  untuk  mengerjakan 
kebutuhan-kebutuhan  perusahaan  besar  dan  legal  agar  dapat 
menekan harga  produk sebesar-besarnya.  Mereka,  kaum informal, 
mempunyai  kekuatan  besar  walaupun  kekuatan  ini  tidak  aktual 

13 Lihat juga Sassen, Saskia, and University of California Los Angeles. Institute for 
Social  Science Research.  1988.  New York  City's  informal  economy.  Los Angeles, 
Calif.: University of California Los Angeles Institute for Social Science Research.
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karena ketiadaan struktur yang mampu memobilisasi kekuatan itu. 
Digitalisasi  informasi  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari 

globalisasi  bukannya  menghilangkan  informalitas  tetapi  bahkan 
semakin  meningkatkan  magnitudenya.  Ruang  digital  yang  sering 
dianggap  menghilangkan  kekuatan  institusi  justru  menjadi  ruang 
baru bagi  informalisasi.  Situs  warez, tukang spam yang mengirim 
iklan-iklan ke seluruh dunia, maupun transaksi barang loakan di  e-
bay, hacking dan  penyalahgunaan kartu  kredit  (carding),  peer-to-
peer  network seperti  Napster   yang  telah  dibredel  dan  sekarang 
Kazaa  yang  masih  beroperasi  adalah  sebagian  kecil  saja  dari 
jaringan-jaringan  informal  di  dunia  digital.  Tak  mengherankan, 
proses  deterritorialisasi  yang  menghilangkan  sekat-sekat  juga 
diimbangi  dengan  penciptaan  sekat  baru,  firewallisasi,  untuk 
mengurangi efek informalisasi yang tidak bisa dikontrol itu (Sassen 
1997).  Tak  mengherankan  pula  jika  David  Harvey  mengatakan 
bahwa revolusi digital yang seakan mengikis habis sekat teritorial itu 
tidak  meniadakan  problem-problem  spasial  tetapi  justru 
‘memperparah’  keadaan  (Harvey  1990).  Globalisasi,  baik  dalam 
konteks  spasialnya  di  ‘kota  global’  maupun  ruang  abstrak 
cyberspace, aktifitas  informal  tercipta  secara  instan  mulai  dari 
rumah-rumah hingga pojok-pojok perusahaan besar dan legal. 

Dalam  konteks  korporasi,  pertempuran  antara  kekuatan 
perusahaan  besar  dan  buruh  adalah    episode  yang  sangat  tragis. 
Seperti  dilaporkan  dengan  sangat  lugas  oleh  Naomi  Klein  dalam 
bukunya  No Logo (Klein  2000)  dan  Windows  and Fences (Klein 
2002)  korporasi  besar  seperti  Microsoft,  IBM,  Gap,  Nike,  dan 
banyak merek  global  lainnya  tak  luput  juga  memanfaatkan  buruh 
tenaga  lepas  dari  dunia  ketiga.  Bahkan,  dalam  kasus  Microsoft, 
mereka mencapai jumlah sepertiga dari seluruh tenaga kerja. Namun 
demikian, mereka tak luput pula ‘mengisolasi’ dan ‘memecah belah’ 
tenaga buruh mereka agar tidak mempunyai  kekuatan yang cukup 
untuk  melawan  korporasi  ini.  Untuk  mengendalikan  kekuatan 
informal  ini,  mereka  memakai  strategi  empire, sebuah  konsep 
tentang  kekuasaan  korporasi  yang  dianatomikan  oleh  Hardt  dan 
Negri bahwa masyarakat banyak tidak bisa dikendalikan tetapi hanya 
bisa dapat dipecah belah dan diisolasi (Hardt and Negri 2000).  Oleh 
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karenanya  tak  mengherankan,  strategi  yang  dipakai  adalah 
penciptaan  export processing zone yang dapat dijumpai di seluruh 
dunia. Di zona ini, hukum buruh dapat dibuat ‘berbeda’ dari hukum 
formal agar dapat tercipta ‘zero conflic zone’ antara korporasi dan 
kaum  buruh  atau  ‘no  camera  zone’  untuk  menghindari  publikasi 
yang tidak dikehendaki.  

Model mobilisasi masal dalam ruang yang ‘mobil’ tersebut 
bukan  tanpa  perlawanan.14 Gerakan  radikal  World  Social  Forum, 
adalah gerakan perlawanan yang aktif.  No Logo, tanpa logo, seperti 
dikatakan Klein bukanlah usaha untuk menjadikannya slogan untuk 
menantang atau menghapus logo-logo (merek-merek korporasi) yang 
formal  itu  tetapi  sebagai  upaya  untuk  menangkap  ‘gerakan  anti-
korporasi’  sebagai  respon  untuk  mengaktualkan  kekuatan 
masyarakat  banyak,  termasuk  di  dalamnya  masyarakat  informal, 
terhadap mengglobalnya kekuatan korporasi itu. 

Dalam wacana  yang lebih  spasial  dan  kontekstual  dengan 
kondisi  di  Indonesia,  struktur  kekuasaan  antara  otoritas  dan 
masyarakat  informal  juga  merupakan  pergulatan  yang  dinamis, 
terutama di area yang dikatakan sebagai  desakota. Seperti kajian T 
McGee,  seorang  ahli  geografi  yang  berdasarkan  pengalamannya 
meneliti  kota-kota  di  Asia  Tenggara,  memperlihatkan  fenomena 
terjadinya pengkotaan dan pendesaan yang terjadi secara simultan di 
situs  yang  sama  (McGee  1989).  Desakota  adalah  area  dimana 
struktur spasial  dan infrastrukturnya belum sepenuhnya mengkota, 
tetapi  juga bukan lagi  bisa  disebut  sebagai  desa.  Ada empat  fitur 
yang  menjadi  karakter  dari  desakota.  Pertama,  area  ini  ditandai 
dengan  munculnya  sektor  industri  dan  ekonomi  kegiatan-kegiatan 
non pertanian di  sela-sela kegiatan dan area pertanian yang masih 
tetap eksis. Di area ini juga muncul pergeseran profil tenaga kerja 
dari yang dahulunya didominasi laki-laki sebagai petani berangsur-

14 mobilisasi masal dalam ruang yang “mobil” yang dengan mudah dapat dipindah 
oleh korporasi  pemiliknya dari  negara  satu  ke  negara lainnya untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya ini diindikasikan oleh Armitage dan Robert dalam 
kajiannya terhadap export processing zone Cavite di Philippina. Armitage, J , and J 
Roberts. 2003. "From the Hypermodern City to the Gray Zone of Total Mobilization in 
the Philippines." Pp. 87-101. in  Postcolonial Urbanism, Southeast Asian Cities and 
Global Processes, edited by Ryan  Bishop, J Phillips and WW Yeo. New York and 
London: Routledge.. 
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angsur  menjadi  ditulangpunggungi  oleh  kaum  perempuan  yang 
bekerja  di  kegiatan  ekonomi  atau  produksi.  Fluiditas  pergerakan 
komoditas  dan  manusia  di  dalam  area  dari  dan  ke kota  menjadi 
karakter berikutnya sehingga di masyarakat ini justru kendaraan roda 
dua yang sangat fleksibellah yang mendominasi moda transportasi. 
Lantaran karakternya,  area ini  menjadi  area kelabu dalam konteks 
administratif. Peraturan-peraturan yang dahulunya untuk desa tidak 
lagi sesuai sementara peraturan kota juga belum dapat sepenuhnya 
diterapkan (McGee 1989). Dan terakhir, dalam pandangan penulis, 
karakter  ini  saat  ini  ditambahi  dengan  maraknya  teknologi 
komunikasi.  Telepon  yang  telah  menjadi  murah  dan  bebas 
menjadikan dinamika ekonomi di daerah kotadesa ini demikian cair 
dan sekaligus sama sekali tidak ada kontrol. Di sinilah informalitas 
mencapai  ‘puncaknya’  yang  dibentuk  oleh  ketiadaan  aturan  dan 
sekaligus terbukanya kesempatan usaha yang sangat besar. 

Struktur kekuasaan yang cair yang menjadi ciri informalitas 
mampu  ‘menegasikan’  kekuasaan  formal.  Bahkan  dalam  konteks 
yang lebih  lebar,  namun fatal,  dalam dunia  formal  pun,  sikap  ini 
menjelma  menjadi  sindikat,  mafia,  atau  premanisme  (atau  istilah 
serupa)  yang  keberadaanya  sangat  dapat  kita  rasakan.  Mulai  dari 
aplikasi  SIM  dan  perpanjangan  STNK,  permohonan  ijin  usaha, 
hingga ijin prinsip untuk penguasaan tanah bagi pembangunan real 
estat. Di kepolisian, pengurusan STNK atau SIM pun membutuhkan 
‘integrasi’ antara yang formal dan informal. Antara mengurus sendiri 
dengan meminta jasa biro yang mempunyai ‘koneksi orang dalam’ 
akan menghasilkan beda angka dan waktu yang sangat  signifikan. 
Mengurus  sendiri  tentu  saja  akan  mengeluarkan  biaya  ‘formal’ 
sebesar  angka  yang  tercantum  dalam  kuitansi  atau  ketentuan-
ketentuan hukum formalnya namun dengan waktu yang panjang dan 
pengurusan yang berliku-liku. Melalui jalur biro saja waktu ‘proses’ 
akan terpangkas namun dengan biaya yang seringkali dua kali lipat 
dari  biaya  resmi.  Jaringan  mulai  dari  kantor  biro  jasa,  pekerja 
lapangan  biro  jasa,  ‘orang  dalam’  yang  menerima  salam  tempel, 
‘distribusi  sumbangan’  ke  pihak-pihak  yang  terkait  di  kepolisian 
adalah tautan antara pekerja informal dan formal yang menciptakan 
ekonomi  biaya  tinggi  dan  sekaligus  percepatan-percepatan  proses. 
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Ekstra-legal, menjadi sikap ‘anti-struktur’ yang negatif dan fatalistik 
menjadikan  hukum  formal  hanya  berlaku  di  atas  kertas  belaka. 
praktik  ini  menjadikan  kekuatan  informal  sebagai  ‘ekonomi 
nasional’ dalam arti negatif.  

3. Penutup: Ruang Kota Sebagai Wadah Koeksistensi? 
Sering  dalam  bayangan  kita,  kota-kota  Indonesia  (dan  Asia  pada 
umumnya) adalah ‘ketinggalan’ bila dibandingkan dengan kota-kota 
di Barat.  Pandangan ini tentu saja benar jika kita membandingkan 
antar keduanya di bidang infrastruktur atau keindahan visual (lebih 
khusus lagi ‘kerapian’ dan ‘keteraturan’ ruang kotanya). 

Akan tetapi cara pandang ini bisa salah ketika kita melihat 
kota  sebagai  sebuah wadah bagi  ko-eksistensi  antara  yang formal 
dengan  yang  informal.  Ramesh  Kumar  Biswas  misalnya 
menggambarkan  dengan  sangat  apik  bagaimana  jaringan-jaringan 
informal kota Mumbai mampu menciptakan aliran pasokan makanan 
bagi warga kota itu yang multi etnis dan multi religius. Bagaimana 
daging babi  tidak jatuh ke tangan warga Muslim dan daging sapi 
tidak sampai ke warga Hindu adalah jejaring informal yang tanpa 
bentuk namun sangat  efektif  dan  efisien bekerja  untuk kota  yang 
didiami lebih dari 10 juta jiwa itu (Biswas 2000). 

Koeksistensi  melalui  ruang  tercipta  pula  melalui  model 
operasi  sektor  informal.  Mengulang  apa  yang  diikhtisarkan  oleh 
Michel de Certeau, Margaret Crawford membedakan bahwa ada dua 
model operasi: strategi yang berbasis spasial dan taktik yang berbasis 
temporal. Strategi biasa dipraktikkan oleh mereka yang mempunyai 
kekuasaan  karena  berbasis  pada  postulat  bahwa  ‘tempat  dapat 
dibatasi sebagaimana miliknya dan melayani sebagai basis dimana 
relasi dengan eksteriornya yang terdiri dari target ataupun ancaman 
dapat dimenej’ (a place that can be delimited as its own and serve as  
the  base  from  which  relations  with  an  exteriority  composed  of  
targets and threads can be managed’). Berlawanan dengan itu, taktik 
adalah cara beroperasi yang tidak memerlukan tempat khusus atau 
tempat yang sesuai, jadi sangat tergantung pada waktu. Taktik adalah 
‘art of the weak’ yang menyelinap diantara jaring-jaring ruang yang 
sudah dikuasai (Crawford 1999). 
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Di China, villa-villa petani yang tumbuh sebagai kampung 
kota di Delta Sungai Mutiara (terkenal sebagai Pearl River Delta – 
PRD) juga merupakan hasil sebuah perkembangan kota yang instan 
dalam kurun kurang dari 20 tahun dimana jaringan-jaringan sosial 
dan  informal  lah  yang  lebih  dominan  berperan  ketimbang  mesin 
produksi ruang dari negara yang hanya berfokus pada pertumbuhan 
kota.  Tulisan  kecil  penulis  di  Kompas  mengungkap  fakta  dibalik 
indahnya kota-kota China.15 Di delta itu, kota adalah entitas formal 
yang  untuk  pembentukannya  diperlukan  tidak  hanya  perangkat 
administratif tetapi juga pagar fisik. Kota Shenzhen misalnya adalah 
kota yang sepenuhnya berpagar, sebuah gated city yang berpenduduk 
kurang lebih 6 juta jiwa. Untuk memasuki kota itu, seseorang perlu 
mempunyai  bukti  kependudukan  yang  adekuat.  Mekanisme  itu 
dipakai  untuk  menghindarkan  banjir  kaum  pendatang  yang  tidak 
mempunyai cukup ketrampilan bagi sektor formal di kota. 

Namun  demikian,  strategi  disintegrasi  ini  tak  selamanya 
dapat berjalan dengan baik. Rembesan muncul di sana-sini apalagi 
ketika  tumbuh  ‘kota  informal’  hasil  mutasi  pemukiman  petani  di 
sekeliling  kota  berpagar  itu  yang  kemudian  dipenuhi  oleh  kaum 
pendatang. Hubungan antara kota yang sepenuhnya formal dengan 
kebocoran-kebocoran  itu  menciptakan  hubungan  dinamis  antara 
keduanya. Salah satu ‘keberhasilan’ Shenzhen dan kota-kota di Delta 
tersebut dalam menjaga keindahannya adalah karena adanya  buffer 
zone yang informal di sekeliling kota. Di sinilah sebenarnya, dinding 
pagar yang tipis dan fisikal itu telah menjadi ‘tebal’ dalam konteks 
sosial  ekonomi.  Ia  menjadi  zona  kelabu  dimana  transaksi  antara 
formal dan informal terjadi. 

Di Yogyakarta, dari penelitian yang saat ini penulis sedang 
lakukan,  terindikasi  bahwa  pangsa  perumahan  disuplai  oleh  dua 
golongan  besar.  Yang  pertama  adalah  para  ‘pengembang  besar’ 
(misalnya yang tergabung dalam REI) yang mampu membebaskan 
lahan  sesuai  dengan  aturan-aturan  perumahan  yang  baku.  Yang 
kedua adalah para ‘pedagang rumah’ yang membangun rumah dalam 
jumlah  kecil  (kadang  hanya  5  rumah  tetapi  telah  menyebut  diri 

15 “Delta  Sungai  Mutiara:  Keindahan Kota  Terencana dan Keindahan  Vernakular” 
Kompas 7 November 2004.
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sebagai  ‘perumahan’).  Mereka  memanfaatkan  celah-celah  dalam 
sistem tata atur perumahan sehingga tidak memerlukan ijin sebagai 
sebuah  perumahan  tetapi  eksis  di  pasar  sebagai  pengembang 
perumahan. 

Di kehidupan kota, sebuah tempat parkir di sepenggal jalan 
adalah teater  dari  hubungan formal  –  informal  ini.  Petugas  parkir 
yang biasanya adalah pemuda kampung setempat,  polisi  di  kantor 
terdekat yang memanfaatkan ruang kelabu antara larangan parkir dan 
ketiadaan  tempat  parkir  legal,  petugas  pajak  dan  retribusi  yang 
‘melegalisir’ kartu-kartu parkir, pedagang kaki lima dan pengamen 
yang memanfaatkan sela-sela ruang yang dikoordinasi oleh preman 
yang berkuasa di area tersebut, toko atau kantor yang membutuhkan 
tempat  dan  petugas  parkir  untuk  mengatur  lalu  lintas  pelanggan 
adalah jaringan yang tak tampak tetapi nyata-nyata ada. Sebuah ruas 
jalan  kadang  dipenuhi  pedagang  kaki  lima  yang  membuat  jalan 
seakan  macet  adalah  sebuah  mekanisme  ‘go  slow’  yang 
memungkinkan  terjadinya  transaksi-transaksi  informal  antar 
pedagang  yang  menawarkan  dagangan  dan  pengendara  yang 
menengok  kanan-kiri  melihat  warung  yang  sesuai  dengan  selera. 
Dalam perspektif ini,  maka jalan adalah sebuah ruang sosial  yang 
kaya akan relasi dan bukan semata sebuah infrastruktur kota. Dalam 
perspektif  ini,  jalan  tersebut  adalah  sebuah  ruang  sosial  yang 
mungkin tampak khaos, meminjam istilah Deleuze, adalah ‘sum of  
possibilities’ yang  kaya  akan  relasi.16 Jalan  sebagai  ruang  sosial 
dengan demikian akan mengundang perlambatan bahkan perhentian 
untuk memberi kesempatan pada relasi sosial untuk terbentuk secara 
instan dan temporer. 

Wacana seperti itu, kini, juga sedang digugat dalam melalui 
wacana  yang  dikembangkan  oleh  Rem  Koolhaas,  seorang  arsitek 
bintang  dari  Belanda  yang  masa  kecilnya  pernah  tinggal  di 
Indonesia. Dalam pengamatan Koolhaas terhadap fenomena di kota 
Lagos,  Nigeria,  kampung-kampung  yang  kumuh  sebenarnya 
menampilkan rupa yang berbeda ketika ia dilihat  dari  udara.  Dari 
helikopter  kepresidenan  yang  berhasil  ia  sewa,  Koolhaas  melihat 

16 Seperti yang diungkap oleh Thai Chong Wong dalam mendiskripsikan Junction 8 di 
Singapura  dalam  Wong,  Chong  Thai,  and  Gülsüm  Baydar  Nalbantoglu.  1997. 
Postcolonial space(s). New York: Princeton Architectural Press.. 
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bahwa  tumpukan  drum,  ban  bekas,  dan  barang-barang  kumuh 
lainnya  ternyata  merupakan  sebuah  ‘organisasi’  yang  secara 
sistematis  mengolah  dan  mendistribusikan  barang-barang  tersebut 
menjadi  komoditas  yang  lebih  berguna.  Dalam  ‘Fragments  of 
Lectures on Lagos’ yang menampilkan dua perspektif yang berbeda 
tersebut  Koolhaas  ingin  memperlihatkan  kekurangan  validitas 
pengetahuan kita terhadap fenomena informalitas di Lagos. Dalam 
melihat  sebuah  fenomena,  kita  sering  menyimpulkan  berdasar 
asumsi dan prekonsepsi yang ternyata bisa menjadi sangat berbeda 
ketika  cara  pandangnya  diubah.  Dipandang  sekilas,  kota-kota  di 
Afrika  adalah  kota  yang  kheos,  berantakan,  bahkan  dikatakan 
sebagai kota yang disfungsi. Tetapi dengan pengamatan yang lebih 
mendalam  Koolhaas  mengetahui  bahwa  kheos  tersebut  ternyata 
adalah  bagian  dari  mekanisme  yang  lebih  besar  yang  melibatkan 
proses-proses  dalam  kota  tersebut  untuk  mengorganisasi  dirinya 
secara organis. Simpulnya: 

‘From the air, the apparent burning garbage heap turned  
out to be, in fact,  a village, an urban phenomenon with a  
highly  organized  community  living  on  its  crust.  Our 
preoccupation  with  the  apparently  ‘informal’  had  been  
premature,  if  not  mistaken.’  The  interweaving  between 
traffic and humans, between infrastructure and bodies, is  a  
very  effective  way,  if  not  an  ‘intelligent’  one’ (Koolhaas 
2003). 

Intinya, ketika kita menilik aspek ini maka kota-kota di Asia 
telah  jauh  lebih  ‘maju’  ketimbang  kota-kota  Eropa.  Di  masa 
mendatang,  terutama  di  kota-kota  besar,  merekalah  yang  akan 
menjadi lebih mirip kota Asia. Bukan sebaliknya. Seperti batu bata 
yang menjadi cikal bakal sebuah rumah, informalitas terpraktikkan di 
kota sebagai cikal bakal dari kota itu sendiri. ***
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REALITA DAN BAHASA: AIR DI KOTA-BUDAYA
Oleh: Bulan Lumban Gaol

waters –yield your cure as an armor for my body,
so that I may see the sun for a long time.17

1. Air dan Pengalaman Yang-Perempuan
Saya  bukanlah  seorang  ahli,  hanya  menulis  fiksi  sebagai 

devosi.
Akan tetapi, sebagai pemukim yang telah kurang lebih tujuh 

tahun menjadi  kampung-an di  wilayah kampung-kota  Yogyakarta, 
saya  sungguh mengalami  dan  merasai  keterbatasan  persediaan  air 
--baik itu air yang disedot dengan jet pump dari sumur maupun air 
yang dialirkan dari PDAM-- di wilayah kampung-kota18 tempat saya 
sedang  berdomisili.  Keterbatasan  yang  sangat  merepotkan  sebab 
sebagai  tubuh yang-perempuan,  ada hari-hari  khusus  (berkala  dan 
tetap) dimana saya membutuhkan air jauh lebih banyak dari hari-hari 
biasa,  demi  kebersihan  dan  kesehatan.  Keterbatasan  ini  jika  saya 
bandingkan  dengan  situasi  kecukupan  persediaan  air  sepanjang 
puluhan tahun saya hidup di  wilayah [per]kota-besar[an] Medan.19 

Bertolak  dari  pengalaman  keterbatasan  akan  air  ini  saya  (seperti 
anak-anak pada umumnya saja yang suka bermain-main dengan air) 
tergerak mencari-cari air lewat bahasa [buku dan koran] serta lewat 
realita akar rumput [mbelik]. Mbelik saya pilih mengingat sejak lama 
masyarakat Kota Yogya, terutama yang tinggal di pinggir kali, sudah 
memanfaatkan  mbelik untuk  mencukupi  kebutuhan  airnya, 
sedangkan sumur apalagi PDAM datangnya baru akhir-akhir ini saja. 
Jurnal Perempuan20 menginformasikan juga bahwa PDAM baru pada 
tahun  1997  melibatkan  perempuan  agar  terjadi  peningkatan 
pelanggan  air  minum  PDAM;  selama  ini  penyuluhan  tentang  air 

17 Himne kuno Rig Veda  Water Of Life.  Dari  Vandana Shiva (2002).  Water Wars 
Privatisasi, Profit, dan Polusi. Yogyakarta: Insist Press, hlm v.
18 Saya pernah berdomisili juga di Kampung Ledok Tukangan.
19 Saya kelahiran Medan, tumbuh dan besar di Medan.
20 Jurnal Perempuan No. 21, Thn 2002, hlm 117.
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bersih lebih banyak dilakukan terhadap laki-laki padahal pengguna 
dan  pengelola  air  lebih  banyak  perempuan;  merekalah  yang 
mengatur dan membuat keputusan tentang air dalam rumah tangga. 

Saya  jadi  ingat  sebuah  artikel  pada  Koran  Bernas  (02 
Februari 2002), yang ditulis oleh A. A. Kunto A. di bawah judul Air; 
yang memprihatinkan air sebagai berikut ini: 

“Ada banyak hal terjadi di depan mereka, namun tak mereka 
pahami apa gerangan sesungguhnya yang terjadi. Jeng Gumati 
heran.  Bumi  tempatnya  hidup  masih  menyediakan  sangat 
banyak  sumber  air.  Tetapi,  kenapa  aliran  air  ke  rumahnya 
sering tidak lancar?” (hlm 4).

Sebagai pembandingan saya juga membaca di Koran Bernas (06 Juni 
2001, Warga Purwosari Mulai Kesulitan Air):

“Namun  bila  membeli  dari  PDAM,  warga  kurang  berminat, 
karena droping yang dilakukan pihak PDAM perlu waktu lama 
untuk  sampai  ke  penduduk.  Soalnya  harus  melalui  prosedur 
birokrasi....” 

Demikian juga di Koran Kompas (07 Agustus 2001) saya membaca:
“Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  yang  terdiri  dari  4 
kabupaten  dan  satu  kota,  masing-masing  mempunyai  potensi 
dan  sumber  daya  alam  yang  berbeda.  Kabupaten  Sleman, 
misalnya, mempunyai kekayaan sumber air yang melimpah dan 
selama  ini  dikonsumsi  masyarakat  daerah  lain  yaitu  Kota 
Yogyakarta dan Kabupaten Bantul” (hlm 21).

Tidak dapat dipungkiri air sangat penting. Saya agak yakin 
juga  jika  bagi  kaum  perempuan  dan  para  ibu  di  kampung-kota 
manapun, sungguh amat sangat pentinglah air. Baik sebagai syarat 
higienis tubuh mereka sendiri  maupun sebagai fasilitas dan sarana 
utama kelancaran kerja domestik delapan belas jam setiap hari yang 
mereka baktikan bagi keluarganya.

Lantas  pertanyaannya  tentu  saja:  bagaimanakah  air 
direpresentasikan? 
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2. Ada Apa Dengan Air?
Saya mencari-cari air juga lewat dua buah buku bagus yang 

enak dibaca,  ditulis  oleh dua orang yang mempunyai  keprihatinan 
terhadap kelangkaan air di negerinya dan di muka bumi ini. Satunya 
seorang  perempuan  India,  ahli  fisika  terkemuka  yang  belakangan 
menjadi21 pemikir dan aktivis lingkungan, bernama Vandana Shiva; 
dalam bukunya (2002)22 Water Wars Privatisasi, Profit, Dan Polusi 
(terj.); dia mengatakan: 

“Kelangkaan dan kelimpahan bukanlah suatu takdir melainkan 
produk dari budaya (penggunaan) air; budaya yang membuang-
buang air atau menghancurkan jaringan siklus air yang rapuh 
pada waktunya akan menciptakan kelangkaan, kendati sekarang 
tengah memiliki air yang berkelimpahan.”

Pernyataan ini menegaskan pada saya bahwa air –rupanya-- 
selain sungguh kontekstual bagi tubuh kaum perempuan, sekaligus 
sungguh  politis  juga  sebab  air  adalah  persoalan  budaya!  Budaya! 
Nah,  saya  pikir,  dengan  demikian  air  –mestinya--  dapat  menjadi 
celah  bagi  bertemunya  kepentingan  dan  kebutuhan  setiap  orang, 
lelaki maupun perempuan, anak maupun dewasa, di kampung atau di 
kota, juga di kampung-kota.

Sangat  menarik  dari  Vandana  Shiva,  rupanya  dalam 
demokrasi air hak atas air bersih dijamin untuk semua warga negara 
dan tak satu pun hak-hak tersebut bisa dijamin oleh pasar. Demokrasi 
air23 dilandaskan pada sembilan prinsip:

1. Air adalah anugerah alam
Kita  menerima  air  dari  alam  dengan  cuma-cuma.  Kita 

berhutang pada alam, karena telah menggunakan anugerah ini untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan kita,  untuk menjaganya tetap bersih 
dan  dalam  jumlah  yang  cukup.  Pengalihan  air  yang  akhirnya 
menciptakan  daerah  gersang  atau  daerah  rawan  kekeringan 
dipandang telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi ekologis.

2. Air sangat penting bagi kehidupan

21 Perpindahannya dari  ilmu fisika ke ekologi didorong oleh lenyapnya sumber air 
Himalaya tempatnya bermain semasa kecil.
22 Yogyakarta: Insist Press, hlm.
23 Vandana Shiva, ibid, hlm 41-42.
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Air  merupakan  sumber  kehidupan  bagi  semua  spesies. 
Semua spesies dan ekosistem mempunyai hak atas jatah air mereka 
di planet ini.

3. Kehidupan dan air saling bergantung
Air  menghubungkan  semua  makhluk  dan  semua  bagian 

planet  melalui  siklus  air.  Kita  semua  punya  kewajiban  untuk 
menjamin  bahwa  tindakan-tindakan  kita  tidak  menyebabkan 
kerusakan pada spesies lain atau orang lain.

4. Air harus gratis untuk kebutuhan pangan
Karena  alam  memberi  air  pada  kita  dengan  cuma-cuma, 

membeli  atau  menjualnya  demi  keuntungan  merupakan  tindakan 
yang  mencederai  hak  inheren  kita  atas  anugerah  alam  dan 
menyangkal hak-hak manusiawi orang miskin.

5. Air itu terbatas dan bisa habis
Air  itu  terbatas  dan  dapat  habis  jika  digunakan  secara 

semena-mena  dan  tidak  berkesinambungan.  Yang  termasuk 
pemakaian  yang  tidak  berkesinambungan  adalah  pengambilan  air 
dari  ekosistem  yang  melebihi  kemampuan  alam  untuk 
menyediakannya  kembali  (ketidaksinambungan  ekologis)  dan 
mengkonsumsi air lebih dari jatahnya yang sah yang melanggar hak 
orang  lain  untuk  memperoleh  bagian  yang  sama 
(ketidaksinambungan sosial).

6. Air harus dilindungi
Semua orang mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  air 

dan  kelestarian  pemakaian  air,  dalam  batas-batas  ekologis  dan 
keadilan.

7. Air adalah milik umum
Air bukan temuan manusia. Ia tidak dapat dibatasi dan tidak 

mempunyai batas. Pada dasarnya, air adalah milik umum. Ia tidak 
bisa dimiliki sebagai hak milik pribadi dan dijual sebagai komoditas.

8. Tak seorang pun berhak merusak
Tidak seorang pun berhak merusak, menggunakannya secara 

berlebihan,  membuang,  atau  mengotori  sistem  pengairan.  Polusi 
yang bisa diperdagangkan merusak prinsip penggunaan yang lestari 
dan adil.

9. Air tidak bisa diganti



37

Air secara intrinsik berbeda dengan sumber daya dan produk 
lain. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas.

Air itu ternyata sakral!
Air juga mempunyai peranan spiritual.
Di Perancis,24 sebuah kuil suci yang dipersembahkan untuk 

Dewi  Sequana  bisa  ditemukan  di  mata  air  Sungai  Seine;  Sungai 
Marne mendapatkan namanya dari Matrona, Dewi Ibu. Nama kuno 
Sungai  Thames  di  Inggris  adalah  Tamesa  atau  Tamesis  yang 
menunjukkan  makna  ilahiah  sungai.  Dalam sebuah buku  berjudul 
Sacred Waters Janet dan Colin Bord mencatat ada 200 sumber mata 
air kuno dan suci di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia yang 
bertahan hingga ke masa moderen. Pemujaan spiritual terhadap air 
mulai  disingkirkan  di  Eropa  sejak  kebangkitan  agama  Kristen. 
Agama  Kristen  menyebutkan  pemujaan  terhadap  air  sebagai 
paganisme dan menjadikannya terlarang. Pada abad ke-15 Katedral 
Hereford  meloloskan  sebuah  dekrit  yang  melarang  pemujaan 
terhadap mata air dan sumber air lainnya di Turnaston, Inggris:

Sudah  secara  jelas  disebut  di  dalam  kitab-kitab  suci  dan 
peraturan-peraturan suci bahwa semua orang yang menyembah 
batu,  mata  air,  atau  makhluk  Tuhan  lainnya,  akan  dikenai 
tuduhan  musrik.....  Dan  dengan  berdasarkan  pada  nilai 
kepatuhan  suci,  kami  mewajibkan  semua  orang  untuk 
menyatakan  keimanan  secara  publik  di  dalam  gereja  dan 
bersumpah  bahwa  mereka  tidak  akan  mengunjungi  tempat 
tersebut untuk tujuan-tujuan pemujaan.25

Pada  akhirnya  kepercayaan  masyarakat  yang  mendalam 
terhadap sakralitas air dialihfungsikan ke tempat-tempat sakral untuk 
tujuan-tujuan agama Kristen; kebiasaan lama diserap ke dalam ritual 
agama Kristen dan pemujaan terhadap air disamarkan di balik wajah 
Kristen; air terus mempertahankan sakralitasnya dalam ritual baptis 
dan pencucian tangan; bahkan lokasi baptis dan lokasi pembangunan 
gereja kadang dipilih mendekati dan melintasi mata air.

Di  India  semua  sungai  disakralkan.  Sungai  dipandang 

24 Vandana Shiva, ibid hlm 155.
25 Ibid hlm 156.
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sebagai  perpanjangan  dan  manifestasi  parsial  dari  para  dewa. 
Berdasarkan kosmologi Rigvedic, munculnya kehidupan di atas bumi 
diasosiasikan  dengan  pelepasan  air  suci  oleh  Indra,  Sang  Dewa 
Hujan. Dan menurut mitologi Hindu, Sungai Gangga diciptakan di 
surga.  Mitos  tertua  dan  paling  dikenal  tentang  penciptaan  Sungai 
Gangga  adalah  kisah  tentang  Bhagirath.26 Bhagirath  berziarah  ke 
Himalaya  dan  mulai  bersamadi  di  Gangotri.  Setelah  sekian  lama 
bermeditasi, wujud Sungai Gangga muncul di depannya dan bersedia 
untuk  turun  ke  bumi.  Karena Sungai  Gangga  turun  dari  surga,  ia 
menjadi jembatan keramat menuju ke surga. Sungai Gangga adalah 
tirtha, sebuah tempat untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat 
lain.

Sungai  Gangga  tidak  hanya  memiliki  kualitas  air  yang 
mensucikan; ia  juga dipenuhi dengan mineral  antiseptik yang bisa 
membunuh  berbagai  bakteri.  Riset  bakteriologi  moderen  telah 
memastikan bahwa kuman kolera mati di Sungai Gangga. Jadi tidak 
heran jika masyarakat India begitu menyayangi Sungai Gangga dan 
sungai-sungai  lainnya dan percaya jika sungai-sungai  itu memiliki 
kekuatan yang misterius.

Sebelumnya  lewat  Marq  De  Villiers  dalam  bukunya  
Water  The  Fate  Of  Our  Most  Precious  Resource,27 saya  menjadi 
sedikit mengetahui bahwa:

“Water  has  been  used  to  nurture  cultures,  but  also  as  a  
weapon  of  war,  and  as  a  convenient  cover  for  crimes  best  
hidden. Of course, nothing in that prevented ancient cultures  
from withering away, victims of hubris, or drought, or, most  
likely, of both.”

Buku  De  Villiers  ini  –hebat  juga  dia—membuat  empat  indeks 
singkat tentang Indonesia pada hlm 41, 189, 317, 379. Pada hlm 41 
De Villiers menyebutkan Jakarta sebagai  the most polluted waters. 
Pada hlm 189 dia menulis: 

Indonesia  has  so  depleted  its  underground aquifers  that  sea  
water has seeped 15 kilometres inland; although the country  

26 Vandana Shiva, ibid hlm 150.
27 Canada: McClelland & Stewart Ltd, 2003 hlm. 48.
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has no money, pipelines to bring the needed water to the cities  
are expected to cost more than $1 billion.

Dan pada hlm 317 dia katakan: Indonesia’s crowded main island of 
Java,  with  60  per  cent  of  the  population,  is  facing  acute  water 
depletion and pollution problems.

Bagi De Villiers:
Water  is  so  necessary,  so  central  to  all  life,  that  it  isn’t  
surprising it took on a significance beyond the intrinsic. In a  
world  where  gods  inhabited  everything,  gods  most  certainly  
inhabited water. And it  is always interesting,  I  thought, how 
politics and religion intersected where it came to water (hlm 
52).

Jadi  tampaknya...  memang ada sesuatu yang bermasalah –
ada  masalah--  dengan  air,  pada  masyarakat  manusia  umumnya, 
masyarakat kita khususnya, pada budaya kita. 

Dan  minat  saya  memang  hanya  sebatas  mencari-cari  saja 
sebab  saya  nyata-nyata  mengalami  kelangkaan air  di  sebuah kota 
yang berpredikat  kota  budaya.  Saya sama sekali  tidak berminat  –
tidak  kompeten  juga--  memberi  alternatif  ataupun  solusi.  Walau, 
mungkin,  saya  sedikit  tendensius  juga menantang para  pemerhati, 
penggerak, pekerja, pehobi/penyuka/peminat kota, dan para penulis 
wacana kampung-kota agar sambil bermain-main air tergerak untuk 
mulai menggali problematika bahasa tentang yang-hadir dan yang-
tidak-hadir dalam setiap pemberitaan.

3 Bahasa Air dalam Representasi Media
Sebuah judul berita Kedaulatan Rakyat 14 Agustus 05 hlm 2: 

DIY  Terancam Kekurangan  Air  Konversi  Lahan  Pertanian  Perlu 
Diperhatikan.  Dalam berita  itu  jelas-jelas  dikatakan  bahwa  untuk 
mengatasi persoalan kekurangan air itu:

Kebijakan pembangunan perumahan dan industri yang akan 
digalakkan  di  Kabupaten  Kulonprogo,  Bantul  dan 
Gunungkidul  sebaiknya  ditinjau  ulang.....  alternatif 
kebijakan yang dapat dilakukan adalah pembangunan rumah 
sebaiknya  dalam  bentuk  apartemen  atau  mengikuti 
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keberadaan kelompok rumah yang ada di pedesaan.

Ditilik dari beberapa judul berita maupun artikel pada Koran 
Kompas  dan Kedaulatan  Rakyat,  wacana  air  sudah cukup banyak 
dimunculkan.  Diangkat  sebagai  topik.  Akan  tetapi  jika  dirunuti 
lambat-lambat tidak satupun judul/topik berita maupun artikel-artikel 
tersebut  merepresentasikan  dengan  jelas  dan  tegas  partisipasi 
maupun wacana perempuan. Perempuan seakan tidak perlu disebut-
sebutkan  secara  eksplisit  sekalipun  dalam  perbincangan  tentang 
krisis  air.  Seakan  krisis  air  tidak  ada  efeknya  pada  kepentingan 
personal  perempuan.  Berdasarkan  perunutan  lambat-lambat  ini, 
tampak  bagi  saya  teks-teks-media  sudah  terbiasa  (serta-merta) 
membiarkan  kegelapan  menyelimuti  kepentingan  sebagian  warga 
kota (kampung-kota) dalam nama perempuan, akan air. Terlatih juga 
mengabaikan kebutuhan dan partisipasi perempuan di tingkat paling 
bawah  di  akar  rumput  sekalipun  pada  saat  membicarakan 
(merepresentasikan)  keterlibatan  rakyat,  sekalipun  di  bawah  judul 
yang  menyertakan  kata  /rakyat/  seperti  berikut:  Pengelolaan  Air,  
Mutlak Libatkan Rakyat (lihat: Kompas, Juli 2004).

Saya tertarik  merunuti  judul-judul  berita  surat  kabar  yang 
merepresentasikan “air” di Koran Kompas dan Kedaulatan Rakyat 
yang  terbit  pada  Maret,  Mei,  Juli,  Oktober,  dan  Desember  2004. 
Sehubungan  dengan  kandungan  “air”  saya  tertarik  menelusuri 
adakah  mereka  (judul-judul  itu)  menyentuh,  membicarakan 
perempuan.

Bulan Sumber Koran Judul berita

Maret 
2004.

Kedaulatan 
Rakyat

Diberi Target Waktu 3 Bulan Direksi PDAM Harus 
Siap Dicopot.
Pengelolaan SDA Hadapi Banyak Persoalan
Tanggapan Air Minum Isi Ulang.
Sampling Air Bersih di Kecamatan Tinggi, 
Kandungan Bakteri Coli
Naik Bertahap Selama 2 Tahun Mulai April Tarif 
PDAM Tirtamarta Rp650/m3.

Mei 2004. Kompas: Krisis Air: PDAM Sleman Harus Bertanggungjawab 
Pada Pelanggan
PT Tirta Investama Tolak Tuduhan Eksploitasi Air.
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Sleman Harus Bertanggungjawab Pada Pelanggan 
PDAM Kota
Buktikan Hidran Malioboro Lancar.
Umbul Wadon Ditertibkan Belasan Ribu Pelanggan 
PDAM di DIY Terganggu.
Debit Air PDAM Tinggal 33 Persen, Belasan Ribu 
Pelanggan Terganggu.
Umbul Wadon.

Kedaulatan 
Rakyat

Suplai Kebutuhan PDAM Dibangun Instalasi 
Penjernih Air.
Antisipasi Kemarau PDAM Tirtamarta Sediakan Bak 
Air
Debit Umbul Wadon Diukur

Juli 2004 Kompas Pengelolaan Air, Mutlak Libatkan Rakyat.
Krisis Air Bersih di Yogyakarta.

Oktober 
2004

Kedaulatan 
Rakyat

Krisis Air Melanda Sebagian Wilayah DIY
Krisis Air, Seriusi Alternatif Yang Ada.

Kompas Krisis, Kandungan Nitrat Air Tanah Kotagede.
Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kecamatan 
Cangkringan.
Lingkungan Mata Air di Sleman Harus Dibenahi.
Sebagian DIY Akan Alami Krisis Air.
Kandungan Bakteorologi Coli Air Minum di DIY
Sengketa Air Umbul Wadon Merapi Jatah Air Warga 
Dikembalikan
Kecamatan Prambanan Butuh 112 Tangki Air Bersih 
per Minggu
Tiga Desa di Prambanan Masih Kekurangan Air.
PDAM Kota Yogyakarta Ambil Air Irigasi Petani.
Krisis Air DIY.
Sungai di DIY Prospektif Sebagai Air Minum.
PAM ala Kampung Jetisharjo.
Tirta Marta Tawarkan Air Gratis.
Dirut PDAM Tirta Marta: Air dari Bak Pengolahan 
Steril.

Desember 
2004.

Kedaulatan 
Rakyat

Saran Buat PDAM Sleman.
Konservasi Air Dan Tanah Tak Libatkan Rakyat.

Kompas Petani Klaten Tolak Privatisasi Air.

Demikian  itu,  belum  ada  isi  berita  yang  menyentuh 
keterlibatan dan partisipasi perempuan, meskipun dengan judul yang 
nyata-nyata mengatakan /pelanggan/,  /rakyat/,  /warga/,  dan /petani/ 
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seperti yang khusus saya runuti berikut ini:
Krisis  Air:  PDAM  Sleman  Harus  Bertanggungjawab  Pada  

Pelanggan (Kompas, 8 Mei 2004), 
Umbul  Wadon  Ditertibkan  Belasa  Ribu  Pelanggan  PDAM di  

DIY Terganggu (Kompas, 26 Mei 2004), 
Pengelolaan  Air,  Mutlak  Libatkan  Rakyat (Kompas,  12  Juli 

2004), 
Sengketa  Air  Umbul  Wadon  Merapi  Jatah  Air  Warga  

Dikembalikan (Kompas, 27 Oktober 2004), 
PDAM Kota Yogyakarta Ambil Air Irigasi Petani (Kompas, 29 

Oktober 2004).
Petani  Klaten  Tolak  Privatisasi  Air (Kompas,  13  Desember 

2004).
Konservasi  Air  Dan  Tanah  Tak  Libatkan  Rakyat (Kedaulatan 

Rakyat, 15 Desember 2004).

3.1 Tentang kata /pelanggan/, saya akan petik bagian yang pada 
judulnya menyebutkan kata /pelanggan/ dalam berita itu untuk bisa 
memastikan siapa sajakah yang hadir/tidak-hadir di situ: 

Kompas, 8 Mei 2004:
Terganggunya  suplai  air  kepada  belasan  ribu  pelanggan 
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  atau  PDAM  Sleman 
sepenuhnya  tanggungjawab  PDAM  karena  PDAM  telah 
memperbanyak  jumlah  pelanggan  tanpa  memperhitungkan 
kapasitas mereka..... Kesalahan itu jelas ada pada PDAM. Jadi, 
jangan  membuat  konflik  horisontal  dengan  membenturkan 
pelanggan dan petani. PDAM harus berorientasi untuk mencari 
sumber  air  pengganti  dan  tidak  membenturkan  kepentingan 
pelanggan dengan petani di sekitar Umbul Wadon.....

Kompas, 26 Mei 2004:
...  pengurangan  jatah  debit  dari  Umbul  Wadon  akan 
mengganggu distribusi air ke pelanggan. “Dengan pengurangan 
debit air separuh dari yang biasa kami ambil, pelayanan kami 
kepada  11.600  pelanggan  yang  mendapat  air  dari  Umbul 
Wadon akan terganggu,”  katanya.....  selama ini  pipa by pass 
memang  dipakai  untuk  mengalirkan  air  ke  pelanggan.  Akan 
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tetapi,  air  yang  dialirkan  melalui  pipa  by  pass  tersebut 
ditampung  di  bak  pengukuran  milik  PDAM  Tirtamarta  dan 
hasilnya dilaporkan ke Pemkab Sleman.

3.2.  Saya  teruskan  lagi  perunutan  ini  dengan  mengutip 
bagian  yang  pada  judulnya  menyebutkan  kata  /rakyat/.  Siapa 
sajakah yang hadir/tidak-hadir di situ:

Kompas, 12 Juli 2004. 
Sepanjang yang saya teliti  tidak sepatah kata  /rakyat/  pun 

yang  disebut-sebut  dalam  berita  ini.  Yang  ada  justru  kata 
/masyarakat/.  Dengan  demikian  saya  pikir  tidak  perlu  mengutip 
bagian apapun juga dari berita tersebut.

Kedaulatan Rakyat, 15 Desember 2004.
“Sistem konservasi tanah dan air yang tidak berkelanjutan dan 
tidak lestari diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pengelolaan 
sumber  daya  alam  (SDA)  yang  telah  dilakukan  dengan 
mengeksploitasi  rakyat,”  .....  Dalam  kerangka  itu  partisipasi 
rakyat  menjadi  sangat  penting,  bukan  eksploitasi  dan  bukan 
pula mobilisasi..... “Dalam perspektif hak dan kewajiban itulah, 
konservasi  tanah  dan  air  menjadi  pilihan  publik,  termasuk 
rakyat hulu (upstream community).....  “Ada mekanisme pasar 
yang  bisa  dibangun  oleh  negara  untuk  tidak  semakin 
eksploitatif  kepada  rakyat  hulu,  yang  sudah  sangat  bosan 
menerima segala kewajiban konservasi.....

3.3. Tentang kata /warga/ dalam Kompas, 27 Oktober 2004:
Setelah  melalui  perdebatan  panjang,  dan  intimidasi,  jatah  air 
untuk  warga  Desa  Umbulharjo  (Cangkringan),  dan 
Hargobinangun, (Pakem) dari mata air Umbul Wadon akhirnya 
dikembalikan.....  Pengaturan ulang debit  air  mengikuti  aturan 
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal)  Sleman, 
yakni  50  persen  untuk  jatah  air  minum dan irigasi  warga..... 
Sedangkan  warga  mendapatkan  jatah  231,  54  liter  per  detik 
untuk air minum dan irigasi..... ada oknum pelanggan PDAM 
Sleman yang dengan sepihak menghentikan aliran air minum 
dan irigasi untuk warga selama empat hari. Tindakan itu dibalas 
warga  dengan  membuka  paksa  bangunan  pengontrol  air..... 
sempat memanas karena ada intimidasi terhadap salah saeorang 
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warga.....  warga kembali mendapatkan jatah air sesuai dengan 
hak  mereka.....  Sejumlah  warga  dengan  antusias  masuk  ke 
bangunan  pengatur  air.....  Warga  mengecek  kembali  dengan 
mengukur  tinggi  permukaan  air.....  Warga  mendapati  tinggi 
permukaan  air  mencapai.....  Sejumlah  warga  mengatakan, 
dengan  dikembalikannya  lagi  jatah  air  untuk  warga,  maka 
kesulitan air bersih yang mereka alami selama empat hari akibat 
sabotase aliran air, berakhir sudah.

3.4.  Akhirnya  sampailah  saya  pada  kata  /petani/  lewat 
Kompas tanggal 29 Oktober 2004:

Perusahaan Daerah Air  Minum Tirta  Marta Kota Yogyakarta 
ternyata juga mengambil air dari saluran irigasi dan limpasan 
sawah petani..... ini berisiko tinggi untuk dimanfaatkan sebagai 
air  minum  mengingat  petani  juga  menggunakan  pupuk  dan 
obat-obatan  kimia.....  air  yang  disadap  secara  langsung  dari 
aliran  irigasi  petani  sangat  mengurangi  pasokan  air  para 
petani.....  Para  petani  di  bawah kedua penampungan ini  pasti 
merasakan akibatnya.....  ketika dihubungi mengakui, pihaknya 
telah mengambil air secara langsung dari saluran irigasi petani 
yang termasuk ke dalam pemanfaatan air permukaan.....

13 Desember 2004
Di bawah judul Petani Klaten Tolak Privatisasi Air berita ini 

memuat  kata  /petani/  sebanyak  12  kali  dalam  13  paragraf. 
Keseluruhan pemberitaan dimuat  dalam 13 paragraf.  Apabila saya 
petik seluruhnya, maka seluruh pemberitaan pun mau tidak mau akan 
termuat  di  sini.  Maka  saya  putuskan  mengambil  secara  acak 
sebanyak 3 kali saja.

Perwakilan  petani  dari  15  kecamatan  se-Kabupaten  Klaten... 
menolak  privatisasi  dan  eksploitasi  air.....  “Saya  ngurusi  air 
sudah 14 tahun, tahu persis kondisi di lapangan. Sebelum PT 
Tirta  Investama  beroperasi,  di  musim  kemarau,  petani  di 
Juwiring  masih  mendapat  cukup air.  Namun,  sesudah  pabrik 
berdiri,  air  langka.  Sumur-sumur dan dam mengering,  sawah 
juga mengalami puso. Bahkan, sesama petani ada yang sampai 
bertengkar  karena  berebut  air,”  ujar  Sumartono,  dari 
Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  (P3A)  Desa  Kwarasan, 
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Kecamatan Juwiring.

Apa  problematika  bahasa  yang  bisa  saya  lihat  dari 
representasi  tentang  air  tersebut?  Sederhana  saja!  Bahwa  pada 
tingkat  pemberitaan  (representasi)  dia  menjadi  persoalan  bahasa 
yang dapat menunjukkan pada kita ada “yang-hadir” dan ada yang 
[sengaja atau tidak, sadar atau tidak] “tidak-[di]hadir[kan]”. Nah.

4. Realita Air Sebagai Ruang-Perempuan di Mbelik
[Rupanya  judul-judul  berita  tak  satupun  yang  menyentuh 

mbelik,  walau ada yang sudah nyaris  sangat  dekat  dengan mbelik 
--tokh  mbelik  tetap  terlewatkan--  yaitu  Sungai  di  DIY  Prospektif  
Sebagai Air Minum (Kompas, 29 Oktober 2004): 

Lebih dari separuh penduduk DIY menggunakan sumur sebagai 
sumber  air  minum  dan  aktivitas  rumah  tangga  lainnya. 
Sedangkan  yang  memanfaatkan  air  sungai  tidak  lebih  dari 
setengah  persen.  Air  minum  yang  bersumber  dari  PAM 
sebagian besar juga menggunakan air bawah tanah. Pada tahun 
2003,  jumlah  air  baku  yang  diolah  PAM  sebelum 
didistribusikan ke konsumen mencapai 33,03 juta kubik. Dari 
jumlah tersebut, sekitar 55 persen di antaranya bersumber dari 
air tanah, baik dari sumur bor maupun mata air.

Berita itu menyinggung kemanfaatan sumur, air bawah tanah, sumur 
bor  maupun  mata  air,  akan  tetapi  tak  secuilpun  menyinggung 
kemanfaatan mbelik.

 Sekalipun pada lapis paling bawah akar rumput teks-sosial 
tentang  mbelik  nyata-nyata  telah  membuktikan  dirinya  sebagai 
{yang juga} ruang-perempuan, sejauh data-data yang saya runuti,28 

tidak ada representasi apapun yang tersedia tentang mbelik. Mestinya 
air –termasuk mbelik-- adalah celah, akan tetapi, rupanya, bahkan air 
pun belum bisa menjadi locus untuk menemukan representasi ruang-
perempuan tersebut].

mbelik itu sendiri di kampung-kampung pinggir Kali Code 
dipakai secara bersama-sama oleh para perempuan warga kampung. 

28 Lihat catatan-catatan akhir.
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Setiap  hari  rata-rata  dua  kali  kaum  perempuan  memadati  dan 
mengantri  di  mbelik  untuk  mandi  dan  mencuci.  Apabila  mbelik 
sedang  penuh  maka  pengantri  lainnya  akan  menunggu  giliran  di 
sekitar mbelik sambil berbicara banyak hal. Ada kala para pengantri 
terlibat dalam satu topik yang sama, ada kala beberapa topik digrojok 
sekaligus,  atau  dipercakapkan  oleh  hanya  satu  dua  orang  yang 
kebetulan  duduk  menunggu  bersebelahan.  Pendek  kata  jika  saya 
amati  cermat,  mbelik  ternyata  adalah  juga  ruang  (space)  bagi 
perjumpaan  dan  percakapan  kaum  perempuan.  Percakapan  yang 
terbuka dan mengalir. Bahkan ada saat-saat dalam radius beberapa 
meter dari mbelik, di antara para perempuan yang sedang mengantri 
giliran menggunakan mbelik, ada dua tiga orang lelaki muda yang 
nimbrung bercakap-cakap lantaran kebetulan rumahnya persis dekat 
di  situ.  Percakapan  meliputi  berbagai  hal  kesehari-harian  warga 
kampung bahkan menyentuh tema-tema khas kaum perempuan, hal-
hal  yang  bersifat  personal.  Adanya  percakapan,  ini  penting! 
Percakapanlah  yang  dapat  menjadi  celah,  dipakai  sebagai  space. 
Demikian juga kontroversi.

Kisah  tentang  jentik-jentik  nyamuk  telah  menunjukkan 
adanya potensi konflik dari sebuah teks sosial bernama mbelik itu. 
Ketika  mbelik  mesti  menjalani  pemeriksaan  (pengontrolan 
kebersihan)  berjuluk  “sehat”  berdasarkan  kebijakan  (proyek) 
kesehatan yang akan dilakukan oleh kelurahan bekerjasama dengan 
dinas  kesehatan.  Kebijakan  ini  melibatkan  ibu-ibu  pengurus 
Dasawisma29 yang  berpijak  pada  alasan  kesehatan  di  satu  pihak 
berhadapan  dengan  ibu-ibu  pemakai  mbelik  bukan  pengurus 
kampung  yang  berpijak  pada  alasan  nama  baik  kampung  di  satu 
pihak lagi. Mereka terpaksa, oleh sebuah proyek pemerintah (dinas 
kesehatan),  mempertentangkan  penting  dan  tidak  pentingnya 
melaporkan hasil pemeriksaan jumlah jentik-jentik nyamuk di dalam 
bak mandi di  mbelik yang mereka pakai.  Kontroversi  para ibu ini 
mencuatkan  adanya  perbedaan  penalaran  di  kalangan  para  ibu 
kampung kota pengguna mbelik.  Keterpaksaan telah menunjukkan 
bahwa para ibu ternyata berani berbeda pendapat satu sama lainnya 
sehingga muncullah cerita seperti ini:

29 Organisasi bentukan negara untuk para ibu di tingkat RW.
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Dulu ketika  mbelik masih rimbun dengan pepohonan dan bak 
airnya  belum  terbuat  dari  semen,  jarang  sekali  ditemukan 
jentik-jentiknya, walaupun tidak dikuras sampai beberapa hari. 
Namun, ketika sekarang mbelik sudah diplester dengan semen –
ditembok supaya “sehat”—itupun atas petunjuk dan saran dari 
kelurahan,  jentik-jentiknya  malah  semakin  banyak,  walaupun 
bak mandinya dikuras lebih sering. Sekarang malah jadi tidak 
sehat30.

5. Penutup
Bagaimanakah  saya  pantas  menutup  tulisan  yang  semula 

bermaksud  mencari-cari  air  dalam  bahasa  (representasi  media 
tentang air) dan realita (air sebagai ruang-perempuan) ini?

Saya jadi ingat pada Sri Wahyaningsih lewat Merajut Mimpi  
di  Nitiprayan31 yang  mengungkapkan  kesempatan  yang  pernah 
dialaminya  sebagai  Ketua  RT  dan  yang  lewat  komunitas  Salam 
(Sanggar  Anak  Alam)  merintis  terbitnya  media  Halo  Ngestiharjo 
dengan  melibatkan  anak-anak  sebagai  wartawan  cilik.  Mereka 
menjadikan  media  sebagai  sarana  yang  dapat  dimanfaatkan  anak 
untuk  mendapatkan  dan  mempunyai  gambaran  yang  jelas  tentang 
kampungnya,  untuk  peka  terhadap  masalah-masalah  sosial  di 
kampungnya, dan agar anak mempunyai sarana menyalurkan aspirasi 
mereka. 

Saya juga jadi ingat pada teks literal lain yang bicara tentang 
kampung-kota  adalah  Kali  Code  Pesan-Pesan  Api (Mustofa  W. 
Hasyim.  2005).  Novel  ini  mengingatkan  para  pembacanya  yang 
pernah tinggal di Yogyakarta tentang “peristiwa geger becak di tahun 
80-an  ataupun  peristiwa  ancaman  penggusuran  di  tepi  Kali  Code 
yang  diceritakan  melalui  peristiwa  pembangunan  real  estate  di 
bagian  tepi  lainnya  (ironi!)”32.  Lewat  novelnya  Kang  Mus  telah 
menunjukkan model perlawanan kelas: tukang becak yang tinggal di 
sebuah kampung tepi  Kali  Code  terhadap  orang-orang  kaya  yang 
dalam konteks  tata  kota  dengan mudahnya menjarah kenyamanan 

30 Dikutip dari Yoshi FKM. 2003. Workshop Perkotaan. Yogyakarta: YPR, hlm 12-13.
31 Makalah  disajikan  28  Maret  2005  dalam  rangka  Seri  Diskusi  Perkotaan  yang 
diselenggarakan Kerjasama Jur. Antropologi UGM – Jur. Arsitektur UKDW – YPR).
32 Mustofa W. Hasyim. 2005. Kali Code Pesan-Pesan Api. Yogyakarta: YPR, hlm viii.
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ruang (place) hidup orang-orang tak berpunya, seolah-olah di tengah 
kota kaum tak berpunya tidak mempunyai hak untuk hidup nyaman. 

Tak  kurang  dari  seorang  pengarang  Mesir  yang  pernah 
menerima  Nobel  bidang  Sastra:  Naguib  Mahfouz,  membuat 
pembacaan yang suram tentang kampung sebagai ruang “yang sarat 
dengan tipuan dan kebodohan”33. Pembacaannya mau menunjukkan 
kesadaran  seorang  warga  kampung  yang  telah  kehabisan  daya  di 
hadapan  pertikaian  antar  kekuatan  dalam  lingkup  kampung  itu 
sendiri. Kampung yang tidak lagi mempunyai apa-apa selain hikayat-
hikayat  dan  para  pendongeng  utopia.  Kampung  di  mana  para 
penduduknya mengira  diri  mereka sebagai  pusat  dunia.  Sisa  yang 
ditinggalkan Mahfouz bagi warga kampungnya hanyalah akal agar 
dapat bertahan dari sabetan premanisme kampung.

Ketiga  teks literal  tersebut  menunjukkan bahwa kampung-
kampung  kota  plus  keanekaragaman  persoalannya,  seperti: 
pembodohan  lewat  manipulasi  informasi  oleh  penguasa  (Mbak 
Wahya),  penjarahan  kenyamanan  ruang  hidup  oleh  kaum  berduit 
(Kang Mus), serta perampasan ketenteraman hati oleh premanisme 
(Mahfouz),  kampung-kampung kota  adalah  place dan  space yang 
unik, yang menyimpan potensi penolakan dan perlawanan. ***

33 Naguib Mahfouz (terj). 2003. Kampung Kehormatan. Yogyakarta: Tarawang Press, 
hlm 90.
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CARA BERAGAMA DAN 
TOLERANSI INTERAKSI WONG CILIK
Oleh: Ign. Hersumpana

Dinamika hidup warga kampung selalu menarik hati untuk diselami. 
Kampung sebagai tempat tinggalnya wong cilik34 di kota Yogyakarta, 
kini  mengalami  perubahan  pesat.  Perubahan  tersebut  paling  tidak 
dapat  ditemukan  dalam  ungkapan  seorang  warga  Kricak  yang 
mengatakan, “Kampung Kricak sekarang sudah berubah. Kalau dulu 
orang dengar nama kampung Kricak sudah takut, sekarang tidak lagi. 
Kricak  sekarang  tampak  lebih  religius”. Saya  tertarik  melihat 
perkembangan kampung Kricak yang dahulu dikenal sebagai tempat 
tinggalnya  ‘komunitas  gali lawas’  yang  banyak  disemangati  oleh 
‘spiritualitas  tradisi’   hingga  perkembangan  terkini  sebagai 
komunitas  yang  secara  sistematis  tampak  lebih  ‘religius’  lewat 
agama  formal  yang  diwajibkan  oleh  negara.  Terutama  setelah 
peristiwa  G30  S.  Perkembangan  fenomena  agama  di  tingkat 
kampung bagi saya merupakan cermin nyata dari tatanan yang lebih 
besar, negara.  

Tulisan  ini  hendak  mengkaji  residu-residu  sejarah 
pemanfaatan  agama  oleh  institusi  negara  dalam  melakukan 
stigmatisasi  dan  penaklukan warga  masyarakat  yang “dikalahkan” 
secara  politik  hingga  perkembangan  kontemporer  pengaturan 
masyarakat  marjinal  (wong  cilik)  di  tingkat  lokal.  Hegemoni 
kekuasaan ‘agama’ (baca: politis) melalui struktur birokrasi menjadi 
teror  bagi  masyarakat  untuk  hidup  normal  dan  demokratis. 
Formalisasi kehidupan beragama menyebabkan terjadinya kekerasan 
yang sangat  lunak sekaligus sangat  kuat  dalam upaya domestikasi 
rakyat.  Fenomena  ini  tampak  dari  pengalaman  kongkret  interaksi 

34 Istilah wong cilik dalam tulisan ini menunjuk pada pengertian masyarakat kecil yang 
tinggal  di  kampung-kampung urban kota,  sering juga disebut masyarakat marginal 
yang hidup dari sektor informal sebagai pedagang kaki lima, tukang becak, tenaga 
serabutan, penggali  pasir,  tukang ojek, sopir,  dan sejenisnya.  Penggunaan istilah 
wong cilik, masyarakat kecil, masyarakat marjinal mengandung pengertian yang sama 
dan dipakai silih berganti. 
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sosial  masyarakat  di  tingkat  kampung;  dalam cara  beragama  dan 
interaksi  toleransi  wong  cilik di  tengah  gejala  menguatnya 
formalisasi politik agama dan globalisasi simbol kesalehan sebagai 
identitas religius35. Sudut pandang yang digunakan dalam tulisan ini 
adalah  bagaimana  masyarakat  kampung,  khususnya  pengalaman 
masyarakat Kricak menerjemahkan keyakinannya dalam kehidupan 
sehari-hari  dalam interaksinya dengan anggota  komunitas  lainnya, 
birokrat  kampung  dan  lembaga  agama  sejak  Orde  Baru  sampai 
reformasi.  

1. Titik Balik:  Agama, “Tak Beragama” dan Politik Negara
Pada  masa  kolonial,  tidak  terjadi  konflik  yang 

‘menyesatkan’ mengenai perbedaan pendapat antara kaum kanan dan 
kaum kiri.  Agama dan  yang dikatakan ‘tidak  punya  agama’  awal 
abad  20  memiliki  ‘bahasa  bersama’  untuk  memperjuangkan 
kemerdekaan  dari  cengkeraman  kolonial.  Tokoh  nasional  yang 
mengawinkan agama dan sosialisme-marxisme sebagai spirit untuk 
melawan penindasan seperti Haji Misbach yang sangat terkenal dari 
Surakarta.  Ajarannya  yang  terinspirasi  oleh  Marxisme  menjadi 
senjata ampuh untuk menggerakkan massa menentang kolonialisme 
(Siraishi  1995),  dan  Tan  Malaka  seorang  pejuang   gigih  yang 
revolusioner adalah seorang yang dididik dalam kultur religius yang 
kuat  dalam tradisi  Minangkabau.  Tokoh-tokoh ternama masa lalu, 
Soekarno-Hatta,  Syahrir,  dan  lainnya  merupakan  pribadi-pribadi 
yang mengambil semangat dari spirit agama dan gagasan sosialisme-
religius sebagai roh perjuangan. 

Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan  kecerdasan  para 
penganut ideologi atau keyakinan agamanya untuk melawan musuh 
bersama. Sejarah mencatat bahwa secara politis, pada masa kolonial 
Belanda urusan agama (Islam) ditangani oleh Kantoor Adviseur voor 
Inlandsche  Zaken  (Kantor  Penasehat  Urusan  Pribumi) yang 
merupakan seksi  di  bawah  Departement  Onderwijs  en  Eeredienst 

35 Kuat sekali gerakan-gerakan ‘politis’  berbaju agama dalam realitas sehari-hari di 
wilayah  kota  yang  mengusik  pencarian  makna  estetik  manusia  atas  keyakinan 
personal maupun komunal atas nilai-nilai kesejatian yang lahir dari penghayatan atas 
keyakinan iman masyarakat.  Tulisan ini  dimaksudkan untuk melihat perkembangan 
‘spiritualitas’ masyarakat kecil (wong cilik) sebagai fenomen sosiologis-politis. 
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(Departemen Pendidikan dan Agama). Tokoh-tokoh yang menjabat 
di kantor tersebut banyak diambil dari kalangan sekuler dan priyayi, 
bukan dari kelompok yang memiliki akar tradisi Islam seperti Raden 
Haji Hoesein Iskandar (yang sebelumnya konsulat Belanda di Jedah), 
kemudian R. Widagdo seorang yang sarjana hukum lulusan  Recht  
School di  Jakarta.  Dalam  arti  tertentu,  kebijakan  ini  terkait  erat 
dengan upaya  domestikasi  kekuatan-kekuatan  religius-revolusioner 
dari  kaum  puritan.  Sebaliknya,  pada  zaman  Jepang  kantor  yang 
mengurusi  agama  dinamakan  Shûmumbu berada  dibawah  kontrol 
militer Jepang.  Pemerintah militer Jepang menarik simpati kalangan 
Islam untuk mendukung perang Jepang melawan musuh-musuhnya. 
Belakangan  tokoh  yang  paling  dikenal  hingga  sekarang  yang 
menjabat  sebagai  Shûmumbu  adalah  Hasyim  Asyari,  Kiai  dari 
Jombang yang mendirikan Pesantren Tebu Ireng, yang juga pendiri 
Nahdlatul Ulama36. Politik kolonial selalu berusaha untuk menjaga 
posisi  ‘netral’  dalam  urusan  agama,  tetapi  sesungguhnya  mereka 
melakukan kontrol efektif untuk menjinakkan masyarakat.  

Sejarah  bangsa  Indonesia,  terkait  dengan  soal  agama  dan 
‘tidak  beragama’  dalam  arti  politis  mengalami  suatu  titik  balik 
setelah peristiwa berdarah G 30 S tahun 1965.  Semenjak itu, negara 
secara  sistematis  mengkondisikan  untuk  ‘menghabisi’  kekuatan-
kekuatan lawan lewat politik dikotomi ‘agama dan tidak beragama’. 
Sejak  peristiwa  yang  sampai  sekarang  masih  gelap  itu,  definisi 
agama  secara  formal  atas  pribadi  menjadi  penting.  Label  agama 
hukumnya  wajib  bagi  setiap  orang37.  Jika  orang  tidak  menganut 

36 Sebelumnya  penasehat  Shûmumbu adalah  Dr.  Hoesein  Djajadiningrat  seorang 
priyayi terpelajar, tetapi karena tidak banyak berpengaruh, Jepang lalu mengangkat 
langsung  dari  kalangan  muslim  ketika  terdesak  dan  terjadinya  pemberontakan  di 
Tasikmalaya.  Gambaran  lebih  detail  lihat,  Aiko  Kurasawa,  Mobilisasi  dan  Kontrol  
Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945.  Jakarta, Grasindo: 
1993, hal : 276-285. 
37 Peristiwa G30 S merubah sama sekali  suasana keberagamaan, bahkan secara 
ekstrem dapat dikatakan agama merupakan sebuah ‘kewajiban yang dipaksakan oleh 
negara’  atas warganya.   Realitas  politik  ini  merasuki  setiap  orang  Indonesia,  dan 
orang  menjadi  takut  jika  tidak  berafiliasi  pada  satu  kelompok  (lima)  agama yang 
ditetapkan.   Penghayatan  agama menjadi  bersifat  politis,  konsekwensinya  agama 
teredusir menjadi alat bagi kekuasaan untuk memainkan ‘rasa takut’ warga. Secara 
singkat barangkali  bisa dikatakan agama mengalami desakralisasi.  Sehingga relasi 
satu dengan yang lain juga dipengaruhi oleh situasi politis semacam itu, bukan atas 
dasar ‘kesalehan spirit religius’. 
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agama  yang  ‘disahkan’  pemerintah  dianggap  musuh  dan  bisa 
dibinasakan.  Tidak  saja  bagi  mereka  yang  dikorbankan  oleh 
peristiwa  G30S,  tetapi  siapapun  yang  berseberangan  bisa  masuk 
daftar  hitam. Inilah sebenarnya titik balik yang perlu dilihat  lebih 
kritis untuk bisa memotret perkembangan ‘agama’ yang sekarang ini 
berkembang.  Radikalisme  dan  fundamentalisme  sebenarnya  tidak 
pernah  menjadi  persoalan  serius  ketika  spirit  itu  lahir  sebagai 
pergulatan  batin  pribadi/komunitas  dalam  mencapai  keutuhan 
pengalaman iman. Masalah sesungguhnya adalah bias politik negara 
atas  agama  sebagai  legitimasi  kekuasaan   Orde  Baru  yang 
menimbulkan silang sengkarut dan kompleksitas persoalan.

Berpijak dari  sejarah pergulatan politik di  Indonesia,  jelas 
bahwa  politik  negara  muncul  terang-terangan  di  tingkat-tingkat 
lokal, di tingkat kampung dan rumah tangga. Masyarakat kecil yang 
tidak  tahu  duduk  persoalannya  menjadi  korban  pertarungan 
kepentingan elite politik, elite agamawan, dan elite lainnya. Terjadi 
proses  pendangkalan  makna  dalam  hubungan  sosial  akibat 
stigmatisasi  politik  penguasa  atas  masyarakat.  Relasi-relasi  yang 
muncul  di  tengah  masyarakat  sekarang  juga  mencerminkan 
kontestasi ‘politik’ yang sangat rumit.  Sekarang pemainnya menjadi 
sangat banyak, motifnya juga berkembang luar biasa. Tidak berhenti 
pada realitas politik,  tetapi  telah berkembang sebagai  jaring-jaring 
permasalahan yang harus dilihat satu-persatu sesuai dengan karakter 
permasalahannya.  Tidak  saja  perkara  fundamentalisme,  terorisme, 
atau isme-isme lainnya, sekarang gelombang kapital yang luar biasa 
rakus ‘berwajah malaikat’ jauh lebih rumit dan sulit ditebak. Artinya, 
masyarakat  kecil  di  tingkat  paling bawah ‘selalu menjadi  korban’ 
dan  dikorbankan  oleh  sistem  yang  berada  di  luar  kekuatannya. 
Bagaimana masyarakat  bersiasat  menghadapi  kompleksitas ‘hantu’ 
tak  tampak  tersebut?  Selanjutnya  akan  dilihat  dari  ‘spiritualitas 
masyarakat marginal’ di tingkat kampung dan interrelasi (interaksi) 
dengan agen-agen perubahan yang semakin tidak jelas bentuk dan 
arahnya yang merecoki kehidupan alamiah komunitas masyarakat di 
tengah perkembangan kota.
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2. Pergulatan ‘Agama’ Wong Cilik versus Agama ‘Birokrat’ di 
Kampung
Salah satu warisan  Orde  Baru yang masih berjalan sangat  efektif 
adalah  birokrasi  pemerintahan  yang  merasuk  hingga  perut  rumah 
tangga masyarakat. Penguasaan dilakukan secara sistematis melalui 
perangkat-perangkat  RT/RW38 di  tingkat  paling  bawah  semakin 
menguat,  bahkan  ada  kecenderungan  orang  semakin  ‘suka’  bikin 
pemisahan-pemisahan,  pengotak-otakan berdasarkan  batas-batas 
keruangan  RT/RW  sebagai  ‘lembaga-lembaga  sosial’  di  tingkat 
kampung.  Tidak  saja  di  DPR/MPR,  di  tingkat  RT,  sesungguhnya 
rapat dan diskusi seringkali jauh lebih seru dan serius. Apalagi jika 
persoalannya  berkaitan  dengan  masalah  agama  dan  moralitas 
komunitas.  Meski  kebanyakan  orang  kampung  tidak  sungguh 
mendalami soal agama. 

Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa agama di tingkat 
kampung  tidak  hanya  bersifat  personal,  melainkan  sudah  bersifat 
politis. Terlebih lagi sejak pemerintah Orde Baru berkuasa, agama 
menjadi  identitas  wajib  bagi  setiap  penduduk.   Di  tingkat  RT 
sesungguhnya  persoalan  ini  ditentukan.  Lewat  rekomendasi  RT, 
terus  ke  tingkat  RW  dan  kelurahan,  identitas  agama  seseorang 
dikontrol dalam bentuk KTP. Dalam arti tertentu, ini berarti agama 
masyarakat itu secara politis ditentukan oleh kebijakan makro yang 
harus tercantum dalam selembar kartu identitas. Tidak peduli apakah 
orang itu menjalankan dengan baik atau tidak, beribadah atau tidak, 
bisa  baca atau tidak,  yang penting harus  tercantum dalam lembar 
kertas itu.  Yang saya maksud dengan agama ‘birokrat’ adalah agama 
yang tercantum dalam KTP39.  Realitas ini dalam arti tertentu dapat 
dikatakan  sebagai  ‘represi’  penguasa  untuk  menentukan  label 

38 Sebuah  sistem  pengaturan  masyarakat  diambil  dari  zaman  Jepang  untuk 
mengontrol  masyarakat  pada tingkat  yang paling  kecil,  RT (Tonarigumi )  dan RW 
(azzyookai)  lebih lanjut  tentang  bagaimana sistem ini berjalan di kota Yogyakarta 
lihat penelitian P.J. Suwarno,  Dari Azazyookai dan Tonarigumi ke Rukun Kampung 
dan Rukung Tetangga di  Yogyakarta (1942-1989), Yogyakarta:  Universitas Sanata 
Dharma, 1985: hal 28-29.
39 KTP merupakan simbol penguasaan negara atas warganya sekaligus pengakuan 
warga atas kekuasaan negara secara nyata di tingkat paling sederhana.  KTP menjadi 
semacam  ‘password’  untuk  mengurusi  soal-soal  apa  saja  yang  berkaitan  dengan 
birokrasi pemerintah. 
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keyakinan personal. Negara melakukan intervensi atas pilihan yang 
seharusnya tidak bersifat  politis.  Yang menjadi  persoalan,  banyak 
penghuni kampung-kampung kota adalah mereka yang tidak punya 
identitas  (KTP).  Acapkali  juga  penentuan  agama  seseorang  tidak 
lepas dari trauma politik ‘masa lalu’. Lebih sengsara lagi bagi yang 
mantan tapol (tahanan politik). Sudah harus mencantumkan ‘agama 
birokrat’ di KTP masih ada tanda ET (eks Tapol).   Bahkan untuk 
keturunan  mereka  yang  sesungguhnya  tidak  mengerti  duduk 
persoalannya  mendapatkan  stigmatisasi  yang  sama  dan  dibatasi 
kesempatannya  dalam  urusan  terkait  dengan  jabatan-jabatan  atau 
pekerjaan yang bersifat publik. Dalam arti politik, label agama atau 
‘tidak  beragama’  adalah  kontrol  pemerintah  terhadap  warganya. 
Wujud  pengakuan  atas  kekuasaan  artinya  harus  mencantumkan 
dengan jelas identitas agamanya. 

Sementara,  agama  dalam  arti  ‘sebenarnya’  –  sebagai 
keyakinan personal/komunitas  atas  penghayatan imannya-  tidaklah 
jauh-jauh  dari  pengalaman  hidup  sehari-hari.   Pemahaman  rakyat 
terhadap agama sederhana dan tidak bertele-tele.  Ambil saja suatu 
contoh, bagi seorang pedagang kecil agar dagangannya laris biasanya 
melakukan kegiatan ‘religius’ dengan  mesu diri atau puasa. Dalam 
tradisi  Jawa  yang  hingga  kini  masih  dipraktekkan  oleh  sebagian 
orang-orang Jawa yakni,  kebiasaan melakukan puasa setiap Senin 
dan  Kemis.  Ada  beberapa  yang  melakukan  tirakatan,  atau  secara 
rutin  menziarahi  makam  tokoh  yang  dianggap  punya  kekuatan 
linuwih. Kalau di Yogyakarta setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon 
masyarakat  kejawen  tirakatan  di  pantai  Parang  Kusumo,  dan 
beberapa makam-makam leluhur seperti di makam Imogiri. Bahkan 
ada yang lebih serius melakukan ritus tradisi,  kungkum di tempuran 
kali pada malam hari, tidur tanpa alas, dan berbagai kegiatan asketis 
lain.  Kegiatan yang menurut wong cilik religius dan bisa membawa 
‘berkah’ memerlukan suatu tindakan konkret dalam perilaku tertentu. 
Kegiatan  asketisme merupakan salah  satu  wujud  ‘keyakinan  etik’ 
tertentu yang dalam arti tertentu bisa disejajarkan dengan ketakwaan 
para penganut agama-agama Samawi (Islam, Kristen, Yahudi).  Bagi 
penganut  agama  modern  (monotheistic),  praktek  keagamaan 
masyarakat demikian dipandang bukan religius, melainkan musyrik, 
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bida’ah,  memuja  berhala,  dan  dilarang  secara  dogmatis  (Ridwan 
2004).  Intervensi agama-agama besar terhadap keyakinan-keyakinan 
religius lokal ini ‘mengaburkan’ dan merepresi nilai-nilai tradisional 
yang telah berkembang ribuan tahun.  Sesungguhnyalah, nilai-nilai 
tradisional  itu  hingga  kini  masih  menjadi  pegangan  hidup  dan 
sumber-sumber  ‘spiritualitas’  sebuah  komunitas  yang  elastis  dan 
konstruktif  dalam memandang dunia  ini40.  Spiritualitas  wong cilik 
memberikan sebuah ruang toleransi bagi setiap warga sesuai dengan 
tingkat kesadaran pribadi warga. Ciri utamanya, dalam memandang 
persoalan tidak pernah absolut dan ekstrem, karena soal agama bagi 
masyarakat  kecil  dipahami  secara  lugas  dalam bentuk ritual-ritual 
masyarakat, yang memiliki dimensi sosial sekaligus vertikal.  

Spiritualitas  wong  cilik itu  tercermin  dalam  relasi  hidup 
sehari-hari. Menurut sosiolog Peter L. Berger, obyektifikasi kegiatan 
religius  itu  merupakan kegiatan keagamaan yang tampak menyatu 
dalam realitas keseharian,  bukan sesuatu yang jauh di  atas langit-
langit suci41. Dalam bahasa yang lebih sederhana, spiritualitas wong 
cilik itu bisa berarti  saling bekerjasama atau  gotong royong  dalam 
hampir  setiap  kegiatan  hidup  bersama  maupun  pribadi.  Secara 
tradisional, ritus-ritus yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan 
untuk  mencari  ‘keseimbangan’  antara  kehidupan  manusia 
(mikrokosmos)  dengan  alam  raya  (makrokosmos)  (Beaty  1999). 
Semangat  penyelarasan  hidup  tercermin  dalam  setiap  aktivitas 
keseharian  masyarakat  tradisional  yang  diwujudkan  lewat  ritus. 
Harmoni  sosial  ini  terasa  sekali  menjadi  spirit  warga  komunitas 
kampung  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Patrick  Guinness  dalam 
kajian ilmiahnya tentang kehidupan kampung di Yogyakarta sekitar 
akhir  1970-an  dan  awal  1980-an.  Ritus  selamatan  untuk  pesta 
perkawinan,  kelahiran,  sunatan  dan  kematian  warga  mulai  dari  3 
hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, satu tahun, 1000 hari merupakan satu 

40 Kajian  teologis  bisa  menjelaskan  persoalan  tersebut  dengan  lebih  baik, 
permasalahan yang lebih penting dalam tulisan ini lebih mengarah ke pemahaman-
pemahaman yang tidak terlalu teologis. Karena hingga sekarang pun perdebatan soal 
teologis belum pernah usai  dan terus akan berkembang seiring dengan semangat 
keterbukaan  jaman dan perkembangan paradigma pemikiran masing-masing teolog. 
41 Peter L. Berger, Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial, Jakarta: LP3ES, 1991: 
71-82. 
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peristiwa  sosial  sekaligus  religius  warga  masyarakat42.  Maka, 
penghargaan terhadap perbedaan sikap hidup, penyelesaian konflik 
secara  kekeluargaan,  dan  pengambilan   keputusan  yang  bersifat 
kolektif  merupakan semacam ‘local  genious’ yang sudah menyatu 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti tertentu, kegiatan ‘religius’ 
masyarakat ini telah membentuk tradisi-tradisi kecil yang menyinari 
setiap  gerakan  hidup  di  tengah  perubahan-perubahan  jaman  yang 
melahirkan tradisi-tradisi besar yang dibangun dalam arus pemikiran 
otoritatif kekuasaan. Konflik terjadi saat pemikiran ‘rejim otoritatif’ 
mengkooptasi dan mendominasi kisah-kisah hidup masyarakat kecil. 
Sejarah  peradaban manusia  menunjukkan bahwa setiap  kekuasaan 
senantiasa membutuhkan legitimasi etis dan moral, yang didasarkan 
atas  kekuatan  yang melampui  kemampuan manusia  sendiri,  yakni 
legitimasi  religius43.   Kekuasaan  manapun  selalu  membutuhkan 
legitimasi  kekuatan  ini  untuk  menaklukkan  rakyatnya.  Penguasa 
modern sekarang ini juga tidak ketinggalan, selalu butuh legitimasi 
‘agama’ untuk memperkokoh kekuasaan politisnya. 

Selain  institusi  negara,  agama  hingga  kini  diyakini  oleh 
banyak pihak merupakan satu ‘lembaga’ nilai yang mampu menjadi 
pegangan  untuk  mengatur,  menertibkan,  dan  mengontrol  perilaku 
masyarakat.  Jika  negara  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Weber 
merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  hak  sah  untuk 
menggunakan  alat  kekerasan  untuk  menertibkan  warganya, 
sedangkan  agama  mewarisi  nilai-nilai,  moralitas  dan  hukum ilahi 
yang  tersurat  dalam  kitab  suci  dan  tradisi  sebagai  sumber  utama 
otoritasnya  untuk  meminta  (memerintahkan)  pengikut-pengikutnya 
secara sukarela mematuhi dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang 
diyakini.  Agama menjadi alat efektif untuk menundukkan perilaku 
warga  masyarakat  yang  dianggap  liar  dan  negatif,  menjinakkan 

42 Patrick Guinness,  Harmony and Hierarchy in  a Javanese Kampong, Singapore: 
Oxford University Press, 1986. 
43 Raja-raja Jawa selalu menempatkan diri sebagai penguasa masyarakat sekaligus 
alam  semesta  yang  identik  melambangkan  kekuatan  Tuhan  dalam  dirinya  yang 
tampak dalam gelar atau sebutan seperti Sultan Hamengku Buwono (Pemangku alam 
semesta)  untuk   gelar  raja  Yogyakarta,   Susuhan  Paku  Buwono  (Tonggak  alam 
semesta).   Selain  penguasa  alam  semesta,  raja  juga  penguasa  agama,  Sayidin 
Panatagama  Kalifatullah. Penggunaan  gelar  tersebut  untuk  menyakinkan  kepada 
semua rakyat tentang kemutlakan kekuasaan raja.
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abnormalitas  menjadi  normal.  Singkatnya  agama  merupakan  satu 
lembaga  “tanpa  kekerasan”  yang  memproduksi  nilai-nilai  dan 
norma-norma   yang  ampuh  untuk  mengatur  perilaku  warga 
masyarakat.  Di  tingkat  kampung,  keyakinan ini  sangat  efektif  dan 
menjadi semacam ‘hantu’ yang ditakuti. 

Permasalahannya menjadi rumit dan tidak sederhana ketika 
masyarakat  tradisional  sesungguhnya  telah  memiliki  nilai-nilai, 
norma-norma,  tradisi  berinteraksi  sendiri  sebagai  warisan  budaya 
yang diturunkan oleh  nenek moyangnya.  Masyarakat  sebagai  satu 
kesatuan hidup terbentuk dari proses pertemuan pengaruh-pengaruh 
berbagai  macam  keyakinan  tradisional  maupun  agama-agama 
modern  sekarang  yang  secara  formal  dipaksakan  untuk  diyakini 
masyarakatnya.  Dalam  konteks  tersebut,  Pemerintah  Orde  Baru 
menjadikan  agama  sebagai  “alat  kekuasaan”  untuk  menundukkan 
dan  mengontrol  masyarakat  secara  halus  agar  patuh  dan  setia 
terhadap  perintah  yang  dikeluarkan  rezim  penguasa.  Legitimasi 
negara  menggunakan agama ini  sangat  kuat  berpengaruh terhadap 
keyakinan  masyarakat  yang  berpandangan  bahwa  agama  juga 
merupakan  jalan  menuju  kehidupan  lain  ‘surga’,  terutama  dalam 
melakukan penindasan terhadap pengikut dan simpatisan PKI, yang 
dicap  sebagai  ‘tidak  beragama  dan  tidak  percaya  pada  Tuhan”. 
Dalam kasus ini sejarah kelam terjadi atas nama keyakinan agama. 
Penguasa  mengebiri   fakta  dan  melakukan  kekerasan  sah  dan 
‘dibenarkan’  untuk  menindas  pengikut  dan  simpatisan  PKI,  dan 
mereka  yang  menganut  spiritualitas  tertentu  yang  berbeda  dari 
mainstream.   Agama  menjadi  alat  kekerasan  efektif  untuk 
mengeksklusi dan menghabisi “musuh” tanpa kemanusiaan. Sebuah 
ironi dalam sejarah kehidupan bangsa  yang sampai sekarang masih 
terus berjalan dalam semangat yang kurang lebih mirip.  

Di  tingkat  kampung, terjadi  perubahan cukup besar terkait 
dengan  praktek  keagamaan  masyarakat.  Sejak  lima  belas  tahun 
terakhir,  kegiatan  dakwah  rohani  sangat  intensif  lewat  perangkat 
birokrasi  kampung  di  tingkat  RT  dan  RW.  Menguatnya  praktek 
keagamaan  ini  tidak  lepas  dari  perubahan  kebijakan  politik 
pemerintah  Soeharto  yang  pada  masa  akhir  kekuasaannya  mulai 
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menggandeng kelompok Islam sebagai basis  bagi  pendukungnya44. 
Birokrasi  di  tingkat  kampung sangat  efektif  sebagai  ‘kepanjangan 
tangan’  penguasa  dalam  mengatur  dan  mengontrol  masyarakat, 
termasuk dalam menggerakan kegiatan keagamaan. Sebelumnya, di 
Yogyakarta  peran  RK  dan  RT  adalah  lembaga  masyarakat  yang 
mandiri  dan  bisa  mengambil  keputusan  berdasarkan  musyawarah 
warga kampung yang relatif bebas dari intervensi pemerintah. Sejak 
dikeluarkannya Peraturan Mendagri no 7/1983 tentang dibentuknya 
RT/RW  dan  efektif  berlaku  sejak  akhir  1989,  praktis  lembaga 
masyarakat kampung telah dikuasai oleh aparat negara45.   Sejak itu, 
spirit  kearifan  masyarakat  yang  sangat  kental  mewarnai  relasi 
personal  maupun  komunal  seperti  yang  disinyalir  oleh  Patrick 
Guinness pada akhir  tahun 1970 hingga awal tahun 1980-an telah 
mengalami pergeseran-pergeseran yang signifikan. 
 Pergeseran  relasi-relasi  sosial  masyarakat  yang  berspirit 
pengabdian  dan  kekeluargaan  berkembang  ke  arah  relasi-relasi 
vertikal-kekuasaan. Prinsip-prinsip ‘agama’46 wong cilik yang sangat 
kental dengan paguyuban dan patembayan mengalami distorsi atau 
pendangkalan-birokratis. Tampak jelas, sekarang ini masyarakat riuh 
berlomba-lomba  membangun  citra  ‘kebaikan’  lewat  berbagai 
kegiatan keagamaan seperti pengajian/ibadat pada semua tingkatan, 
mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda hingga anak-anak. Terjadi 
semacam  institusionalisasi  kegiatan-kegiatan  keagamaan  untuk 
mengejar  kesalehan  sebagai  upaya  pelupaan  terhadap  persoalan-
persoalan yang lebih esensial mengenai korupsi, ketidakadilan, dan 
penyakit birokratis yang merusak moral bangsa.  Politik pemerintah 
sangat berhasil mendominasi wacana masyarakat tentang kebaikan-
kebaikan  yang  harus  dikembangkan  lewat  kegiatan-kegiatan 
keagamaan modern yang sarat dengan tuntutan dogmatis. Sibuknya 

44 Sejak  naik  tahta  setelah  berhasil  “menggulingkan”  Soekarno,  pemerintahan 
Soeharto  lebih  bersifat  sekuler  dan  banyak  memainkan  peran  militer  dalam 
menjalankan  kekuasaannya,  serta  minoritas  elite  kecil  (pengusaha  Cina)  dalam 
mengembangkan sektor ekonomi, setelah legitimasinya berkurang Soeharto berpaling 
kepada kelompok Islam sebagai basis pendukungnya.
45 P.J.Suwarno, Dari Azazyookai ke Tonarigumi…, loc.cit. 
46 Agama  wong  cilik ini  saya  maksudkan  adalah  kualitas  tertentu  dari 
pribadi/komunitas yang mencerminkan sikap orang yang religius tidak sebagai wadah 
atau bentuknya. 
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berbagai  bentuk  kegiatan  ritual  keagamaan  maupun  penggalangan 
dana  dengan  atas  nama  agama  diyakinkan  oleh  pemuka-pemuka 
agama sebagai  jalan menuju “keselamatan”.  Saya melihat  bahwa 
perkembangan  ini  sesungguhnya  merupakan  bagian  dari   ‘politik 
kesalehan’ negara untuk membelokkan suatu persoalan yang lebih 
besar,  terkait  dengan soal ketidakadilan. Bukti dari  wacana politik 
kesalehan  yang  dikembangkan  sekarang  ini  adalah  slogan-slogan 
moralis yang bertebaran di setiap mulut jalan dan gang-gang masuk 
RT dalam bentuk  poster  atau  mural:  RT kami  menolak   PEKAT 
(penyakit  masyarakat  seperti  perjudian,  narkoba),  Say No to Drug 
dan sebagainya.  Kampanye ini  merupakan satu bentuk penjinakan 
sekaligus ‘peliaran’ terhadap insting-insting primordial yang mudah 
direkayasa untuk kepentingan politik kekuasaan. 

Merebaknya  konflik-konflik  label  agama,  etnis  di  Ambon 
dan  Poso  merupakan  proyek  besar  dari  hasil  rekayasa  politik 
kesalehan tersebut. Sekali lagi jika masyarakat tidak kritis, maka bisa 
jatuh ke dalam kebodohan-kebodohan fatal, yang sangat halus dan 
tidak  disadari  menjadi  spirit  masyarakat  kecil.  Masyarakat  kecil 
senantiasa  diposisikan  sebagai  kelompok  yang  bodoh,  liar, 
kurangajar, sehingga perlu diajari sopan santun dan kesalehan. Cara 
berpikir  inilah  yang  menyesatkan  dan  perlu  dikritisi.  Karena 
sesungguhnya di tingkat paling sederhana, masyarakat lebih religius 
ketimbang para penguasa yang ‘bermuka’ religius tetapi berperilaku 
sebaliknya. Hingga kini politik stigmatisasi penguasa begitu kental 
mewarnai relasi-relasi dengan komunitas korban politik masa lalu. 47 
Komentar  seorang warga  dalam awal  tulisan  ini  bisa  masuk akal 
juga, betapa sekarang ini jika kita cermati kegiatan ‘keagamaan’ di 
kampung sangat  intensif.  Di  Kricak  kegiatan  TPA rutin  diadakan 
mulai dari hari Senin hingga Kamis sore hari selepas Sholat  Ashar. 
Kegiatan  lain  harus  menyesuaikan  dengan  kegiatan  rohaniah 
tersebut.  Pengajian hampir  setiap bulan di  setiap RT untuk setiap 
kelompok  umur.  Kegiatan  ritual  menjadi  sedemikian  menonjol 

47 Jika kita cermati beberapa waktu terakhir ini, hampir di setiap perempatan besar 
jalan-jalan di Yogyakarta, di depan kantor pos besar, di perempatan Gondomanan, 
Pingit bahkan sampai di perempatan desa Moyudan di daerah Sleman, terpampang 
poster-poster besar bertuliskan peringatan untuk tidak melupakan soal bahaya laten 
komunis oleh sebuah kelompok tertentu. 
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dalam  keseharian  masyarakat  sehingga  dalam  arti  tertentu  klaim 
sementara  RT  yang  menyamakan  diri  dengan  kauman48 memang 
terbukti.  Pertanyaannya  apakah  maraknya  kegiatan  religius  itu 
merupakan  cerminan  dari  sikap  religius  masyarakat  atau  sebuah 
politisasi kesalehan yang begitu halus menyentuh lapisan masyarakat 
paling bawah untuk sebuah kepentingan yang lebih besar? Kegiatan 
itu  memang  tidak  lepas  dari  berkembangnya  partai-partai  yang 
mengusung  ide-ide  keagamaan  yang  marak  setelah  reformasi49.  

Tampaknya, setelah reformasi terjadi perubahan sikap hidup 
keberagamaan  yang  cukup  pesat  bahkan  bisa  dikatakan  sebagai 
gejala  nasional.  Pemanfaatan  simbol-simbol  kesalehan  melalui 
pakaian dan penampilan sebagai  simbol  religius  adalah salah satu 
contohnya50.  Birokratisasi  simbol-simbol  religius  itu  tampaknya 
cukup berjalan efektif, karena di beberapa departemen itu menjadi 
wajib  digunakan.   Selain  dalam  simbolisasi  penampakan  dalam 
bentuk  cara  berpakaian  yang  mencitrakan  simbol  keagamaan 
tertentu, di kampung generalisasi citra keagamaan tertentu itu juga 
berlaku. Sebagai contoh kegiatan poco-poco atau joget dangdut yang 
dilarang  oleh  seorang  tokoh   karena  dipandang  tidak  bersifat 
keagamaan tertentu. Juga kegiatan  lomba makan krupuk anak-anak 
saat peringatan 17 Agustus dilarang dengan alasan yang sama51. 

48 Sebutan untuk tempat tinggalnya para kaum (pejabat keagamaan) kerajaan yang 
berada di sekitar Mesjid Agung dalam wilayah Karaton.  Istilah kauman sekarang ini 
dipakai  secara  luas  bagi  masyarakat  yang  komunitasnya  menjalankan  kegiatan 
religius dan simbol-simbolnya yang kuat hingga melintasi batas-batas di luar karaton. 
Kauman identik dengan tempat tinggalnya kaum santri yang tekun ibadahnya. 
49 Beberapa partai baru itu pada musim pemilu 2004 lalu, bisa disebutkan seperti 
PKS,  Partai  Bulan  Bintang,  PSII,  PUI,  Parmusi,  PBR   pecahan  dari  PPP  dan 
seterusnya adalah partai yang berbasis pada agama sebagai daya tarik massa.  
50 Gerakan kaum muslim puritan ini  sangat massif dan didukung dengan kegiatan 
politik yang sistematis di tingkat birokrasi pemerintahan, sementara ada gerakan islam 
liberal  muncul  sebagai  tandingan dipelopori  oleh kaum muda ‘kritis’  yang memiliki 
basis kuat di pesantren-pesantren yang berafiliasi pada ‘Gusdurian’. 
51 Tokoh kampung yang merasa telah merubah citra  kampung menjadi  pemimpin 
informal  yang cukup kuat  pengaruhnya dalam menentukan mana yang boleh dan 
tidak boleh, seperti rejim penentu kebenaran di tingkat komunitas.  Hampir seluruh 
kegiatan komunitas ditentukan oleh penafsiran orang –orang berpengaruh, sementara 
masyarakat  lain cenderung bersikap pasif dan ‘ikut saja’.  Penafsiran sepihak ini yang 
mereduksi semangat toleransi warga, terutama dengan komunitas yang mempunyai 
keyakinan berbeda. 
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Di  tingkat  kampung,  tokoh-tokoh  RT/RW52 kebanyakan 
adalah  orang yang status  sosialnya  cukup mapan seperti  pegawai 
negeri atau orang yang telah mengalami peningkatan status ekonomi 
dan  memiliki  perilaku yang dipandang lebih ‘religius’.   Pengaruh 
mereka cukup kuat  terutama dalam hal-hal  yang menyangkut  soal 
relasi  dengan  pemerintah  terkait  dengan  bantuan  ekonomi  bagi 
warga masyarakat miskin yang kebanyakan tinggal di kampung. Ada 
komentar yang mengatakan bahwa jika tidak mengikuti   kegiatan-
kegiatan tersebut maka akses untuk mendapatkan pelayanan menjadi 
sulit. Meski sesungguhnya, kesulitan mengakses bantuan disebabkan 
masyarakat  kampung  sering  menganggap  ‘bantuan’  itu  gratis  dan 
tidak perlu mengembalikan.  Beberapa program seperti dana bergulir 
untuk  perbaikan  rumah  maupun  program  penanggulangan 
kemiskinan  yang  disponsori  oleh  Bank  Dunia,  tidak  gratis  tetapi 
menggunakan  sistem tanggung  renteng dan  menerapkan  sanksi 
sosial  bagi  yang  tidak  mengembalikan.  Tokoh  yang  menjadi 
pengurus  biasanya  adalah  RT  dan  RW.  Dalam  beberapa  hal 
seringkali  hal  ini  menimbulkan  konflik  kepentingan  komunitas 
masyarakat yang plural. Ada gejala yang menyakinkan bahwa para 
pengurus RT melakukan ‘penyeragaman’ sesuai  dengan keyakinan 
masing-masing.  Agama  menjadi  sangat  sensitif  dalam urusan  ini. 
Secara  singkat  dapat  dikatakan  di  tingkat  paling  kecil,  mereka 
sesungguhnya menjadi representasi kekuasaan negara (agama). 

Sebagaimana hasil penelitian Geertz di Mojukuto pada tahun 
1950-an,  etika  agama  memang  berpengaruh  terhadap  tingkat 
kesuksesan bisnis/ekonomi kaum pedagang dan pengusaha lokal. Di 
Yogyakarta,  tokoh-tokoh yang cukup  berhasil  dalam perdagangan 
berasal  dari  komunitas  Kauman  dan  Kotagede  yang  dikenal  kuat 
dalam menjalankan praktik keagamaan. Setelah Orde Baru, banyak 
usaha  mereka  yang  mengalami  kebangkrutan  dan  peran  mereka 
bergeser  kepada  kaum  sekuler  atau  abangan.  Ada  satu  contoh 
menarik  tentang  peningkatan  status  sosial  yang  cukup  pesat  di 
komunitas  Kricak,  dari  tukang  becak  menjadi  seorang  pedagang 

52 Sebagai  contoh  RW  8  Kricak  sekarang  adalah  seorang  guru  PNS,  lulusan 
perguruan  tinggi.  Untuk  Jabatan  RT  lebih  variatif,  ada  yang  tukang  becak,  ada 
pedagang sukses. RT 35 misalnya sekarang dijabat oleh seorang pedagang emas 
yang cukup sukses secara status sosial ekonomi. 
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yang  sukses,  dengan  rumah  tingkat  megah  dan  mobil  menghiasi 
garasinya.  Masih  banyak  cerita  sukses  yang  bisa  dikumpulkan 
tentang lompatan-lompatan status sosial  dari  kalangan wong cilik, 
disamping kisah klasik ‘penderitaan mereka’.  Artinya di  kampung 
banyak  pelaku  ekonomi  informal  yang  cukup  berhasil  karena 
semangat  kerjanya  yang  kuat.  Baru  kemudian  perilaku  religius 
mengikuti belakangan, sebagai pengukuhan kedudukan sosialnya. 

Bisa  dikatakan  ini  sebagai  tesis  baru  yang  berkembang 
setelah tahun-tahun 1960-an,  terutama dipelopori  oleh kaum-kaum 
urban. Komunitas kampung kota Yogyakarta memiliki karakter yang 
berbeda  dengan  Jawa  Timur  yang  lebih  ketat  pengaruh 
keagamaannya.  Cara  beragama  masyarakat  yang  berkembang  di 
Yogyakarta  dipengaruhi  secara  kuat  oleh  tradisi  Karaton yang 
bercirikan sinkretis (Animis, Hindu, Budha dan Islam). Ada banyak 
contoh  bahwa  masyarakat  yang  rajin  beribadah  masih  juga 
melakukan kegiatan-kegiatan agama lokal seperti memohon berkah 
dengan  mengunjungi  makam-makam  leluhur53.  Pemahaman 
masyarakat  terhadap  agama  Islam  dalam  sejarah  Jawa  seperti 
dikatakan oleh Jadul Maula sesungguhnya menunjukkan pemahaman 
tentang  manunggaling  kawulo  Gusti,  bukan  agama  literer  seperti 
yang terjadi di Arab dan negara-negara Timur Tengah lain.54 Hal ini 
menunjukkan  bahwa  faktanya  masyarakat  kecil  itu  memiliki 
keyakinan  spiritual  tersendiri  yang  khas  yang  masih  berkembang 
hingga kini. Agama-agama besar tidak sepenuhnya ‘menggantikan’ 
keyakinan asli mereka. 

Selanjutnya, ‘spiritualitas  wong cilik’ itu seperti apa? Jelas 
bukan agama birokrat yang dipaksakan lewat identitas Kartu Tanda 
Penduduk  (KTP)  semu,  dan  juga  bukan  yang  ritus-ritus  agama-
agama besar yang semakin marak tetapi tidak memiliki akar dalam 

53 Pada sebagian  masyarakat  Jawa tradisi  mengunjungi  makam leluhur  ini  masih 
berjalan hingga sekarang, dan justru semakin menunjukkan kuat perilaku itu justru 
dilakukan oleh mereka yang berhasil secara ekonomi. Sekitar tahun 1994-1995  saya 
melakukan penelitian tentang agama popular di makam-makam Surakarta : Pengging, 
Makam  di  bekas  Kerajaan  Pajang,  Makam  Mbalakan,  mendapatkan  fakta  yang 
kurang lebih sama. Para ‘peziarah’ banyak yang berasal dari kalangan yang status 
ekonominya mapan, terutama pedangang dan para pejabat eselon atas. 
54 Seri Diskusi Perkotaan tentang Infomasi, Media dan Komunitas di UKDW tanggal 
28 Maret 2005. 
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penghayatan  personal.   Sulit  untuk  mengatakan  dengan  tegas  – 
karena pola pikir kita tentang agama memang sudah diberi patok-
patok yang membelengu dan setiap orang juga praktis  mengamini 
dan  mempraktekkan  ritus-ritus  ‘baru’  yang  awalnya  dipaksakan, 
kemudian menjadi  bagian dari  hidup bersama.  Barangkali  hal  itu 
sah-sah saja,  yang meresahkan adalah terjadinya penyempitan cara 
pandang, pendangkalan nilai-nilai  religius, tidak lebih dari sekedar 
sikap  ‘membeo’  dan  dogmatis-kaku  terhadap  aturan-aturan  yang 
dibakukan  seperti  yang  ‘diperintahkan’  atau  tertulis  dalam  kitab-
kitab yang sesungguhnya perlu ditafsir  kembali  lebih kritis  sesuai 
dengan konteks zamannya.  Ketika agama tidak menyumbang nilai-
nilai  yang bisa  memperkuat  semangat  solidaritas,  dan justru jatuh 
dalam  keangkuhan  dan  kesalehan  personal  itu  yang  patut 
dipertanyakan. Apakah relevansi agama terhadap perbaikan dunia? 
Atau justru malah agama menjadi sumber masalah bagi relasi-relasi 
manusiawi  dalam  hidup  bersama?   Agama  rakyat  memunculkan 
nilai-nilai  bersama  yang bersifat  sosial  dan  terbuka  untuk  ditafsir 
ulang  sesuai  dengan  perkembangan  jaman.   Semangat  solidaritas 
sosial  itu   terasa  penting  dirunut  kembali  di  tengah  menguatnya 
ortodoksi  cara beragama masyarakat  perkotaan – yang semestinya 
mencirikan keterbukaan, multikultur, dan toleran sebagaimana arus 
perkembangan global  yang menghidupi  wilayah perkotaan.   Yang 
perlu  dikembangkan  dalam  kehidupan  sosial  bersama  adalah 
spiritualitas  hidup  yang  berguna  bagi  kedamaian  bersama,  bukan 
sebuah  kesalehan  semu  yang  asosial,  tidak  manusiawi,  loyalitas 
semu yang mudah dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan apapun. 
Pada  titik  inilah   pentingnya  menggali  spiritualitas  komunitas 
sebagai  nilai-nilai  kolektif  yang  menyemangati  interaksi  toleransi 
bersama   di  tengah  merebaknya  berbagai  kekuatan  ideologi  dan 
kapital  yang  berwajah  malaikat  tetapi  bermata  pisau  kehancuran 
norma-norma hidup sosial masyarakat. 

3. Komunitas Marginal: Ruang Toleransi Interaksi  ‘Manusiawi’
Spirit  dasar  dalam yang  terwujud  dalam ritus-ritus  sosial  religius 
adalah harmoni antara manusia dan alam semesta. Dalam setiap ritus 
seperti  yang  diungkap  oleh  Patrick  Guinness  yang  dilakukan 
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komunitas  di  kampung   merupakan  ungkapan  keyakinan  dan 
pandangan hidup manusia yang penuh dengan makna sosial. Setiap 
momen-momen  penting  mulai  dari  kelahiran,  menginjak  dewasa, 
hingga kematian, merupakan peristiwa sakral sekaligus sosial. Yang 
dikatakan  spiritualitas  wong  cilik sebenarnya  adalah  semangat 
toleran  dan  terbuka  menerima  perbedaan  yang  dikemas  dalam 
sebuah  ritual  agama apapun  yang  tetap  memiliki  kekuatan  dalam 
relasi-relasi  horisontal55.   Kenyataan  hidup  keseharian  komunitas 
masyarakat  di  kampung  mengandalkan  adanya  relasi-relasi  sosial 
yang  harmonis,  saling  membantu,  dan  bekerjasama  dalam  setiap 
aspek  hidup.   Keyakinan  ini  merupakan  warisan  dari  spiritualitas 
tradisional  yang  tidak  membedakan  antara  rohaniah  dan  material. 
Antara materi dan rohani merupakan satu kesatuan hidup yang tidak 
terpisahkan.   Soal  tafsir  yang  paling  menentukan  dalam 
hubungannya dengan agama-agama besar modern56. 

Dalam  sejarah  peradaban  manusia,  ‘agama’  menjadi  satu 
penggerak  paling  dasyat  yang  menentukan  perubahan-perubahan 
besar dunia.  Tetapi perlu dilihat secara kritis,  kemunculan tokoh-
tokoh seperti Budha Gautama, Yesus, Muhammad, yang membawa 
misi kenabiannya tidak terlepas dari kritik atas rusaknya nilai-nilai 
dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat setempat.  Budha 
muncul  sebagai  tokoh  yang  memprotes  otoritas  penguasa  yang 
menindas warganya, Yesus juga lahir di tengah rusaknya nilai-nilai 

55 Spiritualitas  asli  yang  hingga  sekarang  masih  diperdebatkan  adalah  praktek-
praktek yang dianggap oleh agama-agama besar sebagai bidaah  (musyrik),  tetapi 
meletakkan dua hal itu secara berhadap-hadapan sekarang ini sudah tidak relevan. Di 
Indonesia,  praktis  yang  telah  berlaku  dan  dijalani  adalah  agama-agama  besar 
sementara  spirit  tradisi  sudah  menyatu  dalam  tradisi-tradisi  agama  besar  itu. 
Persoalan  yang  lebih  penting  dilihat  adalah  spirit  tradisional  terutama   solidaritas 
komunitas,  dan  toleransi  yang  luar  biasa  dalam komunitas  tradisional  inilah  yang 
lebih menarik dari pada pertentangan dogmatis semu yang pasti setiap agama-agama 
besar telah memiliki pembenaran sendiri-sendiri. 
56 Perbedaan  soal  tafsir  ini  menimbulkan  konflik  yang  hebat,  ketika  satu  agama 
tertentu mengklaim diri sebagai rejim kebenaran tunggal, maka toleransi hampir tidak 
pernah terjadi, yang ada adalah dogma dan ortodoksi praktek keagamaan. Agama 
justru menjadi sumber legitimasi kekacauan dan ketidakharmonisan dunia.  Seperti 
Kristen pada abad pertengahan yang banyak memerangi  komunitas yang dipandang 
bidaah dengan inkuisisi dan perang salib yang berdarah-darah, dan gejala yang sama 
menghinggapi  komunitas Islam yang menyatakan diri  paling kaffah menurut tradisi 
literer dan menghalalkan darah orang lain yang berbeda/yang dianggap musuh. 
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masyarakat  yang  dijungkirbalikkan  oleh  para  Tetua  dan  Imam 
Agung demi kepentingannya sendiri,  Muhammad juga sama lahir di 
tengah zaman jahiliyah yang merusakkan tatanan moral masyarakat 
waktu itu.  Pendek kata mereka lahir sebagai tokoh revolusioner pada 
zamannya.  Spirit dasar yang diwartakan adalah sama pembebasan 
dari  ketertindasan,  kemunafikan,  ketidakpedulian,  kebencian  dan 
seterusnya.  Pembelokan  terjadi  ketika  ‘spirit  tersebut’  telah 
menjelma  dalam  statusquo ‘institusi  agama’  yang  lebih 
mementingkan  politik  kekuasaan  –  sebagaimana  tampak  sekarang 
ini. Institusi agama telah menjelma menjadi rezim-rezim kebenaran 
yang  ‘dogmatis’  dan birokratis. Perkawinan keduanya menjadikan 
kekuatan yang hebat dan menakutkan bagi  ‘orang kecil yang hidup 
di tengah-tengah kemiskinan’. 

Berhadapan dengan  agama  besar  yang  sudah  mengglobal, 
diakui atau tidak, posisi ‘agama-agama popular atau rakyat’ semakin 
terdesak.  Sekarang  bisa  dikatakan  kegiatan  ‘agama  tradisi’  sudah 
menyatu  dalam  ritus  agama-agama  besar,  lewat  inkulturasi  dan 
sinkretisme,  dalam ritual-ritual  yang hingga kini  masih dijalankan 
oleh komunitas masyarakat kecil, terlebih yang tinggal di pedesaan 
dan  perkampungan.  Kaum  modernis  Islam57 memang  sangat  kuat 
menentang  praktek-praktek  yang  dikatakan  tidak  sesuai  dengan 
Alquran dan  Hadith,  tetapi  dalam praktek  masyarakat  belum bisa 
sepenuhnya melepaskan diri  dari  tradisi  lama.  Pada taraf  tertentu, 
kampung menjadi ruang perebutan pengaruh dari agama, kekuasaan 
negara, dan masyarakat sendiri. 

Spirit kuat yang diwariskan oleh tradisi asli  yang menyatu 
dalam keseharian hidup masyarakat marginal terutama mereka yang 
tinggal  di  kampung  adalah  semangat  keterbukaan  terhadap 
perbedaan,  toleransi  untuk  melakukan  pilihan-pilihan  hidup  yang 
tidak ‘normal’ agar tetap bertahan hidup. Rasa toleran ini sekarang 
yang  justru  kehilangan  bentuknya  ketika  agama-agama  besar 

57 Kaum modernis Islam di Indonesia banyak mengacu pada tokoh-tokoh pembaruan 
Islam seperti Mohammad Abduh dan Razid Ridda dari Timur Tengah pada abad 19. 
Tokoh Islam Indonesia, Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah (1912) jika 
dirunut  banyak  mengikuti   jalur   tradisi  pemikiran  salafy  Razid  Ridda  yang 
menganjurkan kembali ke kitab sebagai pedoman utama umat. 
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semakin  kuat58.  Sesuatu  yang  patut  dicermati  adalah  spirit 
masyarakat  kecil  di  perkotaan  yang  tidak  pernah  mengenal  lelah 
bekerja apa saja, tidak terlalu disibukan berpikir soal baik dan buruk, 
inilah sebenarnya  sebuah ruang toleransi dan potensi mental yang 
mampu bertahan dalam keadaan krisis  apapun.  Mereka-merekalah 
yang mampu bertahan ketika krisis-ekonomi-moral menjerat bangsa 
ini.  Sementara  kaum moralis/agamis  tidak pernah membuat  solusi 
konkret  sebagaimana  masyarakat  kecil  berkotor-kotor,  mengais-
ngais sisa-sisa di jalanan tanpa mengeluh untuk tetap bertahan. Saat 
kehidupan  menjadi  normal  kembali,  kaum  miskin  kota  yang 
menciptakan  kerja  sendiri  lalu  menjadi  buronan  tramtib  karena 
mereka dikatakan sebagai sumber masalah kota59. Cara memandang 
persoalan  kaum  moralis/agamis/birokrat  berhenti  pada  tingkat 
tuturan dogmatis/hukum kaku yang  ‘tidak manusiawi’ dan berbeda 
dengan cara pandang sederhana kaum miskin kota yang simpel dan 
konkret.  Ruang  toleransi  dalam  kerangka  pikir  orang-orang  kecil 
inilah yang merupakan kecerdasan lokal  yang tidak pernah dilirik 
oleh kaum strukturalis. 

Interaksi  manusiawi  itu  hingga  kini  masih  kuat  dimiliki 
masyarakat  kecil  yang  tinggal  di  kampung  Kricak  dan  kampung-
kampung pinggir kali  di Yogyakarta.  Ikatan yang paling menonjol 
adalah hubungan keluarga.  Sebagaian besar  penghuni  kampung di 
RT 35  misalkan,  masih  ada  hubungan darah60.  Jika  dibuat  pohon 
keluarga kita mendapatkan bahwa di RT tersebut, awalnya hanya dua 

58 Perkembangan sekarang meski orang mengatakan rajin beribadah tetapi semangat 
yang muncul adalah eksklusifitas, pembatasan-pembatasan, larangan-larangan yang 
dalam arti tertentu membuat kesulitan besar bagi masyarakat kecil (wong cilik) untuk 
bisa hidup di kampung kota.  Padahal, masyarakat miskin kota biasa bertahan hidup 
dengan  pekerjaan-pekerjaan  yang  membutuhkan  ‘spirit  toleran’  dari  komunitas 
masyarakatnya.
59 Penggusuran PK5 marak dilakukan oleh Pemkot dengan alasan mereka mengotori 
dan  mengacaukan  pemandangan  kota  –  yang  sedang  berbenah  menjadi  kota 
metropolis – yang menarik perhatian turis dalam negeri maupun luar negeri. 
60 Meski  beberapa  warga  justru  mengatakan  bahwa  ikatan  keluarga  cenderung 
membuat  orang konflik  –terutama  menyangkut  soal  warisan.  Tetapi  dalam kasus-
kasus tertentu  ikatan  kekeluargaan /kinship  ini  yang menyelamatkan warga ketika 
terjadi  permasalahan.  Ikatan  komunitas  sebagai  warga  kampung  terbentuk  dari 
semangat  seperti  ini,  menganggap  anggota  komunitas  sebagai  sesama  keluarga 
mereka, senasib sepenanggungan. 
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keluarga  besar.  Kemudian  beranak-pinak  dan  ditambah  para 
pendatang  menjadi  komunitas  yang  sekarang  berpenghuni  sekitar 
300-an orang meliputi 65 kepala keluarga.  Maka, masuk akal bahwa 
setiap aktivitas kampung hampir semua dilakukan dalam semangat 
kekeluargaan.  Orang  yang  tidak  punya  uang  dan  pekerjaan  yang 
tidak jelas pun bisa hidup.  Kelebihan di kampung adalah mereka 
masih bisa berhutang kepada tetangga, meski mereka tahu pasti ada 
yang tidak  bisa  bayar.  Seperti  warungnya  Ibu  Tentrem,  ada  yang 
komentar dengan nada guyonan,”  Nek warunge Lek Tentrem, sing 
penting  barange  laku,  ning  mbayare  mbuh  suk  kapan”  (kalau 
warungnya  Ibu  Tentrem,  yang  penting  dagangan  laku,  meski 
membayarnya  tidak  pasti  entah  kapan).  Tampaknya  sepele,  tetapi 
warung  miliknya  Ibu  Tentrem sangat  membantu  bagi   komunitas 
masyarakat kecil di kampung. Ada banyak warung-warung kecil lain 
memainkan  fungsi  sosial  yang  kuat  dalam  keseharian  hidup 
masyarakat marginal61. 

Bentuk  toleransi  interaksi  yang  paling  menonjol  dalam 
komunitas masyarakat kampung adalah sistem ketetanggaan. Ikatan 
ketetanggaan itu  muncul  dalam suatu komunitas  masyarakat  yang 
tinggal  bersama  dalam wilayah  tertentu,  seperti  kampung  Kricak, 
interaksi  yang  terjadi  lebih  merupakan  sebuah  paguyuban  dalam 
mengatur kehidupan sehari-hari.  Barangkali bisa dikatakan sebagai 
“organisasi” dalam arti minim untuk mengatur hubungan yang lebih 
luas  di  antara  keluarga-keluarga  yang  tidak  ada  hubungan  darah. 
Kepentingannya  lebih  pada  pengaturan  kehidupan  antar  anggota 
masyarakat  dalam  wilayah  berdekatan.  Ikatan  ketetanggaan  ini 
sangat  terasa  dalam kehidupan di  wilayah pedesaan karena dalam 
setiap  kegiatan  ekonomi  atau  sosial  mereka  hampir  selalu 
membutuhkan  orang  lain.  Perkembangannya,  di  kampung  kota, 
komunitas urban seperti Kricak, mereka menerapkan pola interaksi 
ketetanggaan dalam ikatan mekanisme hidup harian. Seperti dalam 
acara  kematian  warga,  meski  bukan  saudara,  seorang  pemuda, 
merelakan  tidak  masuk  kerja  padahal  waktu  itu  gajian,  untuk 
membantu  proses  pemakaman.  Satu  bukti  bahwa  toleransi 

61 Lebih  jauh  lihat  tulisan  Yani,   Warung  Kampung  Penghias  Kampung?,  Buletin 
Kricak, edisi 2, Juni, 2005. 
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ketetanggaan masih berjalan baik di kampung. Hal yang sama juga 
dilakukan ketika warga lain mengadakan hajatan perkawinan.  Siklus 
interaksi  sosial  itu  tetap  berjalan  di  tengah  gelombang  spirit 
materialisme yang dihembuskan oleh kapital global62. 

Di  antara  ikatan  horizontal  tersebut,  relasi  ekonomis 
merupakan bentuk ikatan yang paling luwes dan fleksibel. Ikatan ini 
tidak memandang asal-usul dan latar belakang sejarah pribadi, ikatan 
kekeluargaan  atau  ikatan  komunitas  lainnya.  Masyarakat  secara 
otomatis  melakukan  interaksi  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan 
hidup atau meningkatkan kesejahteraan hidup. Relasi bagi komunitas 
masyarakat pinggiran  menjadi penting secara sosial maupun pribadi. 
Pribadi  sesungguhnya  selalu  memiliki  ikatan  yang bersifat  sosial. 
Mungkin  istilah  yang  populer  digunakan  oleh  sosiolog  Ferdinand 
Tonniës sebagai ikatan gemeinschalf  (paguyuban atau patembayan). 
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hotze  Lont  di  Kampung 
Kricak,  tentang  lembaga  ekonomi  kampung,  arisan  menjadi  satu 
strategi  dalam  mengatur  roda  kehidupan  berdasarkan  semangat 
solidaritas sosial. Di kampung ada banyak sekali bentuk dan model 
arisan, mulai dari arisan ibu-ibu, arisan bapak-bapak, arisan muda-
mudi,  dan  arisan  pengajian.  Setiap  perkumpulan  hampir  bisa 
dipastikan isinya adalah kegiatan arisan63.

Mekanisme  ‘saling  ketergantungan’  dan  saling 
membutuhkan  sebagai  investasi  sosial  untuk  saling  memberikan 
bantuan  dalam  periode-periode  tertentu  seperti  saat  mempunyai 
hajatan. Pada masa-masa tertentu ketika tertimpa musibah, sakit atau 
meninggal,  juga  ketika  harus  menyelenggarakan  pesta  seperti 
perkawinan dan  acara  selamatan  lain,  faktor   “keumuman” dalam 
hubungan sosial dengan warga lain sangat vital untuk mendatangkan 
bantuan  dari  mereka.  Jika  ada  salah  satu  warga  “menjadi  tidak 
umum”, pada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan tenaga bantuan 

62 Ketika  ada  tetangga  mempunyai  hajatan,  beberapa   tetangga  yang  berprofesi 
sebagai pedagang seperti Ibu Tentrem, Ibu Sandep, dst meliburkan warungnya dan 
ikut membantu tetangganya tersebut. Semangat ini yang sulit ditemukan di komunitas 
kota  modern,  perumahan-perumahan,  villa-villa,  dimana  interaksi  ditentukan  oleh 
ukuran materi. 
63 Lebih lanjut tentang sejarah lembaga ekonomi kampung arisan dan mekanismenya 
lihat Hotze Lont, Jugling Money in Jogyakarta. Financial Self-help Organizations and 
the Quest for Security. Thesis University of Amsterdam, 2002. 
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orang  banyak,  orang  itu  akan  kesulitan.  Secara  otomatis  ada 
semacam ‘sanksi  sosial’,  masyarakat  tidak  datang  membantu  dan 
membiarkan  keluarga  itu  jungkir  balik  sendiri.   Sanksi  sosial  ini 
masih berlaku pada beberapa masyarakat yang tinggal di kampung. 
Beberapa orang memandang bahwa pemberian sanksi terhadap orang 
yang tidak umum itu juga dipandang sebagai “peng(h)ajaran”.  

Relasi-relasi  tersebut  di  kampung  menjadi  spirit  yang 
menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan.  Di dalam agama 
modern, spirit tersebut sudah banyak ditinggalkan, karena keyakinan 
agama  literer  menjadi  lebih  diutamakan.  Tujuan  keselamatan  di 
dunia  ‘lain’  setelah hidup menjadi  lebih penting.  Sementara,  bagi 
komunitas marjinal di kampung, spirit untuk menghadapi kehidupan 
yang keras  lebih penting.  Sekalipun pekerjaan itu  beresiko.  Tidak 
penting  apakah  pekerjaannya  tukang  becak  atau  tukang  main, 
pemulung  atau  pedagang  kecil-kecil,  bahkan  pencuri.  Yang  perlu 
dipahami  orang  harus  mematuhi  aturan  tidak  tertulis  untuk  tidak 
membuat “masalah di kampung”64.  Jika ada masalah biasanya selalu 
diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  cara-cara  kampung, 
menjadikan sesuatu menjadi relatif, seolah-olah tidak terjadi sesuatu, 
meski  setiap  orang  tahu  dan  membicarakannya  di  belakang.  Di 
kampung Kricak ada contoh menarik, katakanlah ada seseorang yang 
setiap kali bikin masalah dengan tetangga, misal pinjam uang sampai 
tidak  mampu  mengembalikan  atau  melarikan  uang  listrik  dan 
seterusnya.  Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Biasanya si 
pelaku pergi dari rumah ke tempat lain satu sampai tiga bulan untuk 
lari  atau  menghilang  sementara.  Kebiasaan  ini  disebut  minggat. 
Kebiasaan  minggat jika ada persoalan ini menjadi salah satu siasat 
bagi   warga  kampung  untuk  sementara  keluar  dari  masalah. 
Biasanya,  anggota  keluarga  lainnya  yang  akan  ‘membantu’ 
menyelesaikan  masalahnya.  Tidak  saja  dalam  perkara  kecil  soal 
hutang-menghutang,  tetapi  dalam  kasus  yang  lebih  besar  seperti 
terlibat  dalam  pencurian  atau  masalah  dengan  aparat  biasanya 

64 ‘Etika’  tidak  tertulis  ini  sangat  dihormati  oleh  setiap  warga  kampung  terutama 
berjalan baik pada era kaum ‘gali lawas’.  Sekarang sudah banyak perubahan, para 
gali tanggung sudah banyak tidak mematuhi aturan tidak tertulis itu seperti penuturan 
seorang  ‘gali  muda’   yang  tertarik  dengan  gagasan  perkembangan  masa  depan 
kampung. 
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mereka  juga  memakai  siasat  ini,  menghilang  sementara.   Bahkan 
seorang Ketua RT di  wilayah Sidomulyo,  kampung sebelah barat 
kali  Winongo pecahan dari  Kricak,  mengatakan bahwa  warganya 
kebanyakan orang yang datang dan pergi. Sebulan tinggal, tahu-tahu 
sudah tidak kelihatan batang hidungnya lagi. Tiba-tiba muncul lagi 
setelah  enam  bulan,  atau  setahun  berikutnya.  Meski  demikian, 
mereka toh masyarakat yang butuh bantuan dan perlindungan sama 
dengan  warga  lainnya.  Toleransinya  yang  cukup  besar  terhadap 
warga  yang  seringkali  disebut  sebagai  ‘komunitas  penjahat  kota’, 
menjadikan  kampung  itu  dikenal  sebagai  ‘tempat  orang  bebas’. 
Tidak  mengherankan  Kampung  Kricak  menjadi  tempat  yang  bisa 
menampung ‘mereka yang dikategorikan tidak bisa  diterima’  oleh 
masyarakat di kampung lain.  Komunitasnya sangat plural baik dari 
segi  profesi  maupun  suku  dan  agama.  Representasi  komunitas 
masyarakat urban kota, masyarakat yang multikultur dan heterogen. 
Ruang-ruang toleran seperti ini sekarang ini sangat jarang ditemui di 
kampung-kampung kota Yogyakarta.  

Dalam  arti  tertentu,  kampung  di  pinggiran  kali  menjadi 
semacam  tempat  perlidungan  bagi  mereka  yang  sering 
dikelompokkan sebagai  “orang liar”.  Menariknya,  warga kampung 
selalu “welcome” terhadap mereka yang baru kembali dari penjara, 
atau dari tempat persembunyiannya. Relasi individual tetap terjaga 
baik.  Kehidupan  berjalan  normal  sepertinya  tidak  terjadi  sesuatu 
yang  serius.   Ini  merupakan  bagian  ‘nilai-nilai’   penting  dalam 
kehidupan   masyarakat  kecil  yang  tinggal  di  kampung-kampung 
urban, spirit toleransi  dalam hidup keseharian terlebih ketika sedang 
mengalami persoalan sangat  luar biasa. Ini sangat  berbeda dengan 
komunitas-komunitas elite secara ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
yang dalam setiap  tindakan  berlaku  hukum ‘salah  benar’,   ‘baik-
buruk’  yang moralis dan seringkali bersifat ‘zero toleran’.  

Relasi  antar  warga  komunitas  tidak  ada  yang  bersifat 
absolut.  Rasa  toleran  antar  sesama  manusia  dan  perasaan  senasib 
lebih kental.  Realitas ini merupakan proses kebudayaan komunitas 
masyarakat. Sementara, spirit birokrasi dan institusionalisasi agama 
memagari batas-batas relasi manusiawi, cenderung menjadi eksklusif 
dan absolut, membuat toleransi menjadi barang yang mahal. Logika 
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yang dipakai adalah soal hukum boleh-dan tidak boleh, relasi dengan 
agama lain bahkan perlu dibuatkan fatwa. Perilaku ini adalah sama 
dengan logika yang digunakan oleh penguasa negara, hubungan antar 
anggota masyarakat dipagari oleh hukum-hukum dan sangsi-sangsi, 
bukan atas landasan spirit kemanusiaan dan toleransi.  

4. Penutup
Pemahaman  masyarakat  kampung  tentang  hidup  ‘agama’  sangat 
ditentukan  oleh  relasi-relasi  horisontal  yang  menentukan  dalam 
hubungannya dengan kelangsungan hidup keseharian.  Relasi-relasi 
personal  sangat  fleksibel,  dan  cenderung  ‘permisif’  dalam  arti 
tertentu.   Ungkapan  permisif  di  sini  lebih  mengarah  kepada 
pengertian yang toleran terhadap perilaku-perilaku yang dipandang 
‘kurang baik, tidak pantas’ bagi kaum moralis, terutama mereka yang 
memiliki  tingkat  ekonomi  lebih  dan  berpendidikan  baik.   Spirit 
kampung adalah spiritualitas yang hidup, bergairah, kreatif mencari 
peluang-peluang  yang  mungkin  demi  kelangsungan  hidup  wajar. 
Spiritualitas  masyarakat  kecil  menjamin  keanekaragaman  tanpa 
kehilangan  identitas  sebagai  manusia  yang  berbudi  luhur.  Tidak 
sewenang-wenang  dan  terbuka  untuk  sebuah  multitafsir  yang 
merdeka.   Belajar  dari  spiritualitas  wong  cilik  berarti  menjaga 
kelestarian hidup yang lebih manusiawi dan alamiah.  Menemukan 
“Tuhan” tidak perlu jauh-jauh, “Tuhan” dapat ditemui dalam relasi-
relasi dan kehidupan keseharian. 

Rasanya jika kita bicara soal toleransi dalam pengertian yang 
lebih  luas,  kita  mesti  belajar  dari  orang-orang  sederhana  di 
komunitas-komunitas  kampung.  Meski  harus  dicatat  bahwa 
komunitas kampung tidak sesederhana yang kita bayangkan, mereka 
kadang sangat  politis  dan  kreatif  dalam menciptakan  ruang-ruang 
bebas  di  tengah  maraknya  –  pembatasan-pembatasan  atas  nama 
religius,  pengkotak-kotakan  birokratis  warisan  Jepang  melalui  RT 
dan  RW,  dan  kepentingan-kepentingan  politis  partai-partai  dan 
pemerintah.  Sesungguhnya,  kampung  adalah  pusat  dari  setiap 
gerakan-gerakan hidup masyarakat yang terus didera oleh berbagai 
kepentingan yang seringkali justru bersifat merusak tradisi sosial dan 
kultural yang sudah hidup di tengah-tengah mereka. 
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Spiritualitas  kampung  senantiasa  hadir  tanpa  diduga  dan 
seringkali  justru  menjadi  penyelamat  dan  pemberi  harapan  bagi 
terciptanya ruang-ruang yang lebih toleran, terbuka dan demokratis. 
Toleransi di kampung bukan lahir dari seperangkat teori atau mantra-
mantra  suci  tetapi   muncul  dari  kenyataan-kenyataan  pahit  dalam 
menghadapi  kerasnya  hidup.   Solidaritas  muncul  dari  kenyataan 
kongkret di depan mata yang menuntut uluran tangan bukan sekedar 
‘khotbah’  dan   retorika  kosong.   Semangat  inilah  yang  pantas 
dipelajari  dari  komunitas-komunitas  kampung,  bukan  sebaliknya 
menempatkan mereka menjadi  musuh bagi penghuni  kota lainnya. 
Cara beragama dan bertoleransi masyarakat kecil adalah hadir dari 
realitas  sehari-hari,  wajar  dan  mengalir  dalam setiap  helaan nafas 
kehidupan. ***
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PENGAMEN, PASAR DAN KOTA

Oleh: Budi Setiawan dan Muklas Aji Setyawan

Hampir di semua perempatan jalan di Kota Yogya ditemui 
pengamen. Begitu pula di pasar atau di tempat banyak orang seperti 
di   warung   makan,   pengamen   menunjukkan   aksinya.   Ada   yang 
sungguhsungguh   menjualkemampuannya,   ada   pula   yang   sekedar 
nyanyi  ala kadarnya. Tapi apapun bentuk alat dan caranya, mereka 
bernyanyi mengharapkan uang. Selain itu,  keberadaannya memang 
sering muncul disaat orang tidak membutuhkan. Pengendara mobil 
dan orangorang di warung makan memberi uang agar pengamen itu 
cepat   pergi.   Para   pengamen   sebenarnya   mencoba   strategi   untuk 
bertahan   hidup   dengan   cara   mengamen   sebagai   usaha   untuk 
menghindari   pengangguran   dan   tindakan   ilegal.   Akan   tetapi, 
keberadaannya selalu dipinggirkan dan tidak disukai.  

Alasan ekonomi selalu menjadi prioritas untuk diungkapkan 
jika  ditanya   apa   sebab  pengamen  melakukan  pekerjaan   itu.  Lalu, 
apakah persoalan tersebut juga harus dibaca dengan sudut pandang 
kesenjangan   sosial   ekonomi?   Pengamen   merupakan   salah   satu 
kelompok pinggiran yang tidak bisa  dilihat  hanya dari  bagaimana 
mereka mempertahankan hidup, tapi juga bagaimana perkembangan 
kota   selalu   mempengaruhi   kehidupannya.   Mereka   juga   mampu 
membuka mata mengenai peran kontribusinya yang setiap saat selalu 
ditutuptutupi oleh wacana kota yang “bersih, indah dan nyaman”.  

Tulisan  ini  merupakan hasil  penelitianaksiadvokasi  kasus 
pelarangan pengamen untuk mengamen di Pasar Beringharjo yang 
melibatkan   Paguyuban   Pengamen   Pasar   Beringharjo   (P3B)   pada 
tahun 2006.  Dalam kasus  ini,  P3B digusur dengan 2 alasan, yaitu 
wacana   Yogya   Berhati   Nyaman   yang   meminggirkannya,   dan 
pengamen bukan bagian  dari  pasar  yang dianggap  tidak  memberi 
kontribusi apapun pada pasar dan kota Yogya.



74

1. Kaum Pinggiran dan Representasi Kota Modern
Persoalan kota  sekecil  apapun  tidak dapat  dipisahkan dari   sejarah 
perkembangan kota. Sepintas, laju perkembangan kota terkait dengan 
persoalan   modernisasi   dan   kekuasaan   kapitalisme   dalam 
menciptakan pasarpasar dan mengendalikan tenaga kerja (Harvey, 
1985).  Adanya  malmal  yang dibangun menyingkirkan  pedagang
pedagang kecil.

Memang membaca modernisasi kota tidak dapat dilepaskan 
dari   aspek  ekonomi  dan  konflik   sosial  antar  kelas.  Anthony Reid 
mempresentasikan   bahwa   pertumbuhan   kota   modern   awal   terjadi 
karena perdagangan. Suburnya hubungan perdagangan maritim Asia 
abad 13 dan 14 membuat kotakota pantai seperti Tuban, Gresik, dan 
Malaka memiliki hubungan langsung ke jalur pelayaran internasional 
(Mahatmanto, 2003: 19). Bahkan Marx pun mengintepretasikan kota 
sebagai   kemajuan   besar   dalam   produktivitas   yang   dibawa 
kapitalisme,   dan   di   sisi   lain   memunculkan   kemiskinan   dan 
ketidakpedulian (Barker, 2005:390).

Akan tetapi, perubahan kota dapat dibunyikan dengan cara 
lain   lewat   pembacaan   kota   sebagai   teks.   Di   sini   adalah   soal 
representasi.  Kota  terdiri  dari   ruangruang yang membedakan satu 
sama lain.   Ruang glamor, ruang kumuh, ruang formal, dan ruang 
kelas   menengah   merupakan   klasifikasi   kultural   atau   pembagian 
spasial yang nyata di masyarakat (Barker, 2005:417). Ruangruang 
tersebut saling diperebutkan. Di sini terjadi tindakan menutupnutupi 
atau   menghilangkan   ruang   yang   disebut   kumuh,   negatif   dan 
informal.     

Hal ini disesuaikan dengan hubungan kekuasaan yang pada 
akhirnya sampai pada perubahan aturanaturan sosial sebagai acuan 
untuk   menjalankan   aktivitas   kehidupan.   Sebagai   contoh,   halaman 
Monas   di   Jakarta   dulunya   merupakan   tempat   berkumpulnya 
masyarakat.   Interaksi   sosial   terjadi   di   sana.   Orang   bisa   nyaman 
saling curhat di sana sambil menikmati makanan yang dibelinya dari 
pedagangpedagang kecil yang juga ada di situ. Tapi sekarang fungsi 
halaman   tersebut   sudah  berubah.  Aturan  baru  muncul.  Tidak   ada 
pedagang di   sana.  Tempat   itu  adalah  tempat  wisata   resmi.  Pagar
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pagar besi dibuat disekelilingnya membuat situasi menjadi formal.
Munculnya   kelompok   pinggiran   seperti   pengamen, 

gelandangan, pengemis, waria, pedagang kaki lima, dan masyarakat 
kampung pinggir kali merupakan efek dari perubahan kota melalui 
representasi   itu.   Penggusuran   pemukiman   yang   sering   terjadi   di 
Jakarta dan kota lainnya dilakukan agar kotakota itu menjadi indah 
dan areanya bisa dibangun pabrik, perusahaan ataupun supermarket. 
Intinya, mereka dipinggirkan agar konsep kota modern dapat ditata 
dan dijalankan.  

2. Pengamen, Pasar (Beringharjo), dan Kota Yogyakarta
Pengamen   sebagai   sebuah   pekerjaan   telah   muncul   berabadabad 
silam.   Ada   berbagai   istilah   yang   muncul   diantarnnya;  memen, 
mbarang, ngamen dan penarik pajak rumah tangga (PPRT), sebuah 
istilah yang dibuat Sujud “Kendang” Sutrisno, pengamen legendaris 
Kota  Yogya.  Dalam  arsiparsip   jawa  kuno  dikenal   istilah  memen 
yang   berarti   penyanyi   yang   berkeliling   (Haryono;1999:96).   Pada 
tahun   904   M   “pekerjaan”   pengamen   sudah   umum   dilakukan, 
pelakunya berasal dari rakyat biasa bukan dari kalangan istana. 

Mbarang  pada   awalnya   berkait   erat   dengan   ritusritus 
kehidupan dan penghambaan kepada penguasa. Istilah Mbarang juga 
muncul   sebagai   representasi   dari   keberadaan   para   seniman 
tradisional, yang keliling mencari penghidupan lain untuk menunggu 
musim   panen   datang.  Mbarang  pada   era   Mataram   menjadi   alat 
politik   raja   untuk   menundukkan   Mangir,   melalui   kisah   Nyi 
Pembayun yang menjadi penari tayub untuk menundukkan Mangir 
yang akan memberontak.  Mbarang  merupakan kata  bentukan dari 
bara  yang   berarti   mengelana.   Para   pengamen   sekarang 
menggunakan istilah jolok ataupun nebo. Dengan alat musik mereka 
menggelana ke pusatpusat kegiatan publik untuk memresentasikan 
kesenian, salah satunya di pasar. Pasar sudah sejak zaman Jawa kuno 
dijadikan   tempat   untuk   mengamen.   Hal   ini   dibuktikan   Relief 
Karmawibangga   di   Candi   Borobudur   terdapat   seorang   pemain 
gendang   mengamen   di   pasar.   Kaitan   antara   pengamen   dan 
keberadaan pasar pun berlangsung sampai sekarang.
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Pasar Beringharjo merupakan salah satu elemen dalam tata 
kota Kerajaan islam, atau merupakan   bagian penting dari apa yang 
disebut “Catur Tunggal” yaitu Keraton, Alunalun, Pasar dan Masjid 
(Bangunan  Suci).  Lokasi  pasar  dulunya  merupakan   lapangan  luas 
dan   berlumpur,   juga   banyak   pohon   beringinnya.   Pada   masa 
pemerintahan   Sri   Sultan   Hamengkubuwono   I,   Yogyakarta   tahun 
1758, tempat ini secara resmi dipergunakan sebagai ajang pertemuan 
rakyat.   Setelah   itu   orangorang   mulai   memanfaatkan   dengan 
mendirikan payonpayon sebagai peneduh panas dan hujan. 

Awal   mulanya   Pasar   Beringharjo   merupakan   pasar 
tradisional terbesar di Yogyakarta, namun semenjak kebakaran tahun 
1990, pasar terus direnovasi tahun 1992 dengan "wajah lain", yaitu 
dijadikan model mirip supermarket atau mal. 

Pasar  merupakan  ruang sosial  di   samping  ruang ekonomi. 
Akan tetapi,  tidak dapat dipungkiri bahwa budaya modern muncul 
dan berkembang. Dalam hal ini, mal dan supermarket sebagai pasar 
modern tidak hanya exist, tapi menggeser pasar tradisional.

Konsep pasar modern menjadi standar pasar yang bersih dan 
nyaman, artinya pasar dibuat agar pembeli merasa nyaman, praktis, 
one   stop   shooping,  tanpa   gangguan   dari   pengamen   dan   bau 
gelandangan.   Sayangnya,   kebijakan   pemerintah   Kota   Yogya 
menggunakan logika ini. Dengan demikian konsep pasar tradisional 
perlu diubah. Hal ini terbukti dengan disahkannya  Perda Pasar dan 
Perda  Retribusi  Pelayanan  Pasar   di  Kota  Yogyakarta  pada  Bulan 
Desember   2005   yang   salah   satu   isinya   memberi   legitimasi   pada 
privatisasi pengelolaan pasar. 

Sementara itu, pengamen merupakan salah satu kriteria yang 
harus  dipinggirkan  bersamaan dengan gelandangan dan  pengemis. 
Dalam   logika   pasar   yang   sepenuhnya   sebagai   ruang   ekonomi, 
keberadaan pengamen jelas tidak mempunyai tempat, apalagi untuk 
mendefinisikan makna pasar dari suara mereka sendiri. 

Citra   kriminalitas   yang   lekat   pada   pengamen   semakin 
menjauhkan   posisi   pengamen   dari   arena   dan   aktivitas   jualbeli, 
menjauhkannya dari relasi pedagang dan pembeli yang juga semakin 
ekonomis sifatnya. Tragisnya, citra kriminal ini dalam kenyataannya 
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semakin diperburuk oleh  para  pengamen sendiri   atau  orangorang 
yang mengaku pengamen untuk mencari uang. 

Pedagang,   sebagai   pihak   yang   merasa   ‘berhak’   di   pasar 
dengan   membayar   retribusi   di   tengah   situasi   yang   semakin 
kompetitif   dalam   logika   ekonomi   ini,   tentu   saja   akan   merasa 
terganggu   dengan   keberadaan   pengamen.   Sedangkan   pengunjung 
pasar dalam konteks ini dilihat sebagai massa konsumen pembawa 
kapital yang akan menuntut kenyamanan dalam transaksi jual beli. 
Masingmasing   pihak   di   pasar   saling   berdiri   sendiri,   tidak   ambil 
pusing   dengan   sejarah   keberadaan   masingmasing,   yang   paling 
penting adalah aktivitas jual beli sebanyak mungkin. Pengelola pasar 
(negara)   sebagai   pihak   paling  legitimate  mempunyai   kewenangan 
untuk   menjaga   fungsi   ekonomi   tersebut   berjalan,   termasuk 
menyingkirkan apaapa yang dianggap mengganggu jalannya fungsi 
ekonomi tersebut.

3. Paguyuban Pengamen Pasar Beringharjo (P3B)
Pasar sebagai area terbuka dan merdeka mejadi ruang sosial ekonomi 
bagi siapapun untuk mencari penghidupan. Lokasi Pasar Beringharjo 
yang   terletak   di   pusat   perbelanjaan   Malioboro   membuat   banyak 
pengamen   berada   di   daerah   itu   untuk   bekerja.   Semenjak   krisis 
ekonomi   1998   pengamen   semakin   bertambah   banyak,   hal   ini 
dikarenakan semakin sempitnya lahan pekerjaan mendorong orang 
untuk   memilih   pengamen   sebagai   tumpuan   hidup.   Semakin   hari, 
semakin banyak pengmaen yang daatang dan mencari rejeki di Pasar 
Beringharjo. Mereka datang dari berbagai penjuru kota. Persaingan 
untuk   mendapatkan   aset   ekonomi   di   kalangan   para   pengamen 
sendiripun   semakin   ketat.   Tak   jarang   mereka   beradu   mulut   dan 
berujung kepada perkelahian. 

Peraturan   tidak   tertulis   yang   berlaku   di   antara   pengamen 
selama   ini   di   Pasar   Beringharjo   pun   mulai   dilanggar.   Pengamen 
mulai masuk ke pasar sebelum jam 12 siang. Lebih dari 10 orang 
pengamen mendatangi setiap pedagang di Pasar Beringharjo setiap 
harinya.   Konsep   mengamen   pun   menjadi   berubah   seiring   dengan 
bertambah banyaknya orang yang ngamen.  ‘jrengjreng mek’,  alat 
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musik   pun   hanya   sekedar   sinyal   untuk   mendapatkan   uang. 
Mendendangkan lagu tanpa kemudian menyelesaikan menjadi  trend 
baru bagi mereka untuk semakin bersaing dengan ketat. Ikatanikatan 
sosial,   psikologis   serta   kultural   yang   ada   selama   ini   antara 
pengamen, pedagang dan petugas pasar pun mulai merenggang. Di 
samping   itu,   atribut   pengamen   sering   dipakai   oleh   oknum   yang 
mencari kesempatan dengan mencopet ataupun membuat keributan 
di pasar. Pengamen yang benarbenar mengamen pun kena getahnya, 
mereka dituding menjadi biang kekacaaun dan memunculkan banyak 
masalah di pasar.

Berawal dari banyaknya kelompok pengamen dari berbagai 
daerah ini, kemudian memunculkan rasa pertemanan, kebersamaan, 
senasib, dan sepenanggungan sebagai sesama pengamen. Kemudian 
atas   inisiatif   bersama   mereka   berkumpul   dan   berembuk   bersama 
untuk mendirikan sebuah paguyuban yang nantinya dapat mewadahi 
mereka   dalam   ikatan   senasib   sepenangungan.   Atas   dasar   ini 
pengamen membentuk paguyuban pengamen Pasar Beringharjo pada 
tanggal 1 Mei 2005. Paguyuban Pengamen Pasar Beringharjo (P3B) 
ini  beranggotakan  pengamenpengamen  yang  tinggal  di  Kampung 
Badran,   Kampung   Kemetiran,   Kampung   Tungkak,   dan   juga   dari 
daerah  Magelang,  Parangtritis,   dan  Sleman.  Pengamen  pun  mulai 
belajar   menata   diri   dan   berlatih   organisasi.   Pasar   menjadi   ikatan 
mereka   untuk   berkumpul,   membuat   peraturan   dan   merancang 
kegiatan   bersama.   Kegiatan   paguyuban   yang   beranggotakan   126 
orang ini berupa pertemuan rutin tiap bulan, arisan, dan iuran sosial. 
Kartu anggota paguyuban dibuat untuk lebih mengukuhkan identitas 
pengamen.  Melalui  kartu anggota  ini  paguyuban dapat  melakukan 
kontrol bagi setiap anggotannya. 

Dengan adanya paguyuban ini,  perkelahian dan keributan
keributan   di   pasar   mulai   berkurang   drastis.   Paguyuban   menjadi 
media untuk pengamen saling melakukan kontrol sosial dan berbagi. 
Proposal pendirian P3B dibuat kemudian diajukan ke Dinas Pasar. 
Namun   birokrasi   begitu   rumit.   Belum   sampai   ke   tangan   Kepala 
Kantor  Dinas  Pengelolaan Pasar,  proposal   itu  belumbelum sudah 
ditolak   secara   langsung   oleh   seorang   staf   yang   pertama   kali 
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menerima   proposal   itu.   Sikap   aparatur   pemerintah   yang   tidak 
memberi runag berekspresi menjadi awal konflik kepentingan.

Bukti adanya paguyuban pengamen ini seharusnya didukung 
oleh   pemerintah.   Mereka   bukan   sekelompok   orang   pembuat 
keributan,   melainkan   sekelompok   orang   yang   senasib   untuk 
mempertahankan hidup di   tengah kesulitan ekonomi yang mereka 
hadapi.   Lagi   pula   paguyuban   ini   didirikan   sebelum   adanya 
pelarangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar pada 12 September 
2005.   Seharusnya   mereka   diajak   dialog   sebelum   pelarangan   itu 
dibuat.  Berikut  catatan kronologi  pelarangan pengamen beroperasi 
untuk mengamen di Pasar Beringharjo.

Tabel. Kronologi Pelarangan Pengamen Ngamen di Pasar Beringharjo (yang 
kemudian menjalar ke pasar-pasar tradisional lainnya)

Waktu Peristiwa

1 Mei 2005 Terbentuknya Paguyuban Pengamen Pasar 
Beringharjo (P3B)

2 September 
2005

Melalui rapat rutin paguyuban telah dibuat 
peraturan dan susunan pengurus yang kemudian 
hasil dari rapat itu memutuskan untuk mengajukan 
proposal pendirian Paguyuban Pengamen Pasar 
Beringharjo ke Walikota, Bakeslinmas, Dinas 
Sosial

9 September 
2005

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mengeluarkan 
pernyataan untuk segera membahas 16 Raperda. 10 
Raperda yang dinilai penting termasuk juga 
Raperda Pasar dan Raperda Retribusi Pengelolaan 
Pasar. Pembahasan Raperda ini kemudian 
berdampak buruk bagi para pengamen

12 September 
2005

Dinas Pasar mengeluarkan kebijakan pelarangan 
bagi pengamen untuk memasuki PB Renovasi tanpa 
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alasan yang jelas, tanpa rembugan dan tanpa 
sosialisasi terlebih dahulu. Pemberitahuan 
pelarangan itu hanya di tempelkan di beberapa 
pojok Pasar PB renovasi

15 Oktober 2005 Walikota Yogyakarta mengajukan 10 raperda yang 
antara lain tentang kenaikan Retribusi Pengelolaan 
Pasar

15 November 
2005

Walikota Yogyakarta menetapkan perda mengenai 
kenaikan retribusi pasar 

24 November 
2005

Dinas Pengelola Pasar menempelkan pelarangan 
pengamen di depan pintu masuk Pasar Beringharjo. 
Pelarangan ini kemudian menjalar ke Pasar 
Kranggan, Pasar Prawirotaman dan pasar –pasar 
lain di Kota Yogyakarta

Mulai tanggal tersebut pengamen tidak 
diperkenankan masuk ke pasar. Sebanyak 200 
orang pengamen beserta keluargaannya tercerabut 
haknya untuk mencari penghidupan yang layak

Pertengahan 
Februari 2006

Seorang pengamen yang mencoba masuk ke Pasar 
Beringharjo di pukuli oleh Dinas Keamanan Pasar 
(TRANTIB) di depan Pasar Beringharjo

Dari  catatan  kronologis   ini   terlihat   jelas  bahwa pengamen 
terkena dampak langsung dan hanya dijadikan “korban” agar Dinas 
Pasar  dapat  menaikkan  retribusi  yang dibebankan pada  pedagang. 
Dinas   Pasar   juga   menekankan   bahwa   Logika   dikeluarkannya 
pelarangan   ini   adalah   berawal   dari   keluhan   pedagang.   Pedagang 
menginginkan   kenyamanan   berdagang   (tidak   ada   gangguan   dari 
pengamen) karena telah membayar retribusi. Keberadaan pengamen 
di  Pasar Beringharjo,  dan  juga di  pasarpasar   lain,   tidak memberi 
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kontribusi apaapa kepada pedagang, pemerintah, maupun pedagang 
(Kompas, 22 Maret 2006).  

4. Strategi Advokasi: Strategi Mencari Ruang Hidup
Berkaitan dengan pelarangan secara sepihak, Paguyuban Pengamen 
Pasar  Beringharjo  (P3B) melayangkan surat  berisi  pengaduan dan 
permintaaan dukungan penyelesaian kepada Walikota pada tanggal 
20 Maret 2006. Dalam surat itu, P3B menegaskan bahwa pengamen 
bukan   kriminal.   Pengamen   adalah   orang   yang   bekerja   dengan 
bermodalkan musik. Jika ada orang yang berpenampilan pengamen 
dan   membuat   kekacauan   di   pasar   jelas   itu   bukan   pengamen, 
hanyalah oknum yang mencari keuntungan dengan dalih pengamen. 
Melalui   media   P3B   mulai   gencar   melakukan   resistensi   terhadap 
kebijakan   kota   yang   meminggirkan   mereka.   Surat   kedua   pun 
dilayangkan pada 2 April 2006.

Pelarang sepihak dari dinas pengelola pasar ini tidak hanya 
membuat   126   orang   pengamen   dan   keluargannya   terancam 
kehidupannya   (Kompas,   22  Maret   2006),   namun   lebih  hebat   lagi 
telah melanggar hak yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup. Tidak 
adanya   solusi  yang  diberikan  negara  dalam kasus   ini  menjadikan 
pengmaen memnempuh jalan lain.

Keinginan   untuk   bertemu   langsung   dengan   pemegang 
kekuasaan di kota (walikota) pun tak terbendung. Mereka menagih 
janji   walikota   sebagai   pejabat   pemerintah   yang   seharusnya 
menanggung   hidup   mereka   malah   dalam   kasus   ini   memangkas 
kehidupan mereka.  

Pelarangan ini membawa dampak yang besar bagi pengamen 
dan   keluargannya.   Istri   dan   anakanak   merekapun   kini   ikut 
mengamen.   Pelarangan   tersebut   bukan   malah   mengurangi   jumlah 
pengman   malah   menambah   semakin   banyaknya   pengamen   yang 
mengmaen di perempatan jalan, di warungwarung lesehan atapun di 
kampungkampung. 

Logika   seni  dan  konsep  mengamen “manggrok”  di  Eropa 
pun diusung pemerintah untuk mematahkan perjuangan paguyuban 
dalam   menuntut   haknya.   Pengamen   adalah   orang   yang   memiliki 
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keahlian seni  bukan hanya sekedar  bhias bermain musik sehingga 
ketrampilan   yang   mereka   milki   bisa   dinikmati.   Logika   ini   juga 
dikaitkan dengan predikat kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan 
pariwisata.  Logika  ini  menjadi  pintu masuk bagi  pengamen untuk 
kemudian   memaparkan   konsep   dan   mengajukan   draf   usulan 
penyelesaian   bagi   pelarangan   pengamen   ngamen   di   pasar.   Solusi 
yang   ditawarkan   pengamen   ada   2,   yaitu   soal   retribusi   dan   soal 
tempat tetap untuk mengamen.

Soal   retribusi,   Paguyuban   Pengamen   Pasar   Beringharjo 
(P3B) bersedia ditarik retribusi dengan besaran bisa dinegosiasikan, 
tentu dengan mengingat kemapuan ekonomi mereka. Hal ini mereka 
lakukan   untuk   menjawab   logika   bahwa   pengamen   bisa   memberi 
kontribusi  ekonomi kepada Dinas  Pengelola Pasar.  Besar  retribusi 
yng mereka usulkan:  Rp.1000,00 setiap hari  per   tempat atau Rp. 
500,00 setiap orang anggota perbulan.

Soal tempat ngamen, P3B mengusulkan untuk mengamen di 
tempat atau titiktitik di Lantai 1 Pasar Beringharjo yang memiliki 
kriteria sebagai berikut

1. Banyak orangorang (pengunjung) yang lewat di tempat 
itu

2.   Strategis,   dengan   pertimbangan   tempatnya   luas.   Paling 
tidak 2 x 2 m

3.  Terlihat jelas, sehingga dapat menarik fokus perhatian
 4. Tempat yang suaranya bisa terdengar oleh pengunjung

Dengan menawarkan solusi ini, P3B dapat menjawab logika 
bahwa   pengamen   sebetulnya   adalah   pemusik.   Wacana   Yogya 
Berhati   Nyaman   tidak   harus   meminggirkan   pengamen.   Artinya, 
semua   pihak   perlu   melogika   bahwa   angka   pengangguran   dapat 
bertambah   setiap   saat   di   tengah   ketatnya   persaingan   ekonomi, 
terutama   bagi   kalangan   masyarakat   ekonomi   lemah.   Satu   cara 
pemecahan   pengangguran   tiada   lain   dengan   penciptaan   lapangan 
kerja.   Menjadi   pengamen   adalah   salah   satu   cara   pemecahan 
pengangguran.   Jika potensi  pengamen dikembangkan,  bukan tidak 
mungkin   bisa   menarik   hubungan   pariwisata   Kota   Yogya   dengan 
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penciptaan   lapangan   kerja.   Orangorang   yang   menganggur   tetapi 
memiliki   keahlian   menyanyi   atau   memainkan   alat   musik   bisa 
menjadi pengamen. 

Dalam hal ini, pengamen bisa membantu bidang pariwisata 
Yogyakarta.   Andaikata   ada   pengunjung   Pasar   Beringharjo   yang 
lelah,  mereka  akan  disambut  hangat  oleh   indahnya   iringan  musik 
keroncong atau musik lain yang mereka minta. Hal ini membuktikan 
bahwa pengamen bisa memberi kontribusi pada pariwisata sekaligus 
menjaga spirit pasar tradisional. 

Solusi   seperti   ini   merupakan   wacana   baru.   Penerapannya 
tidak   dapat   semudah   membalikkan   telapak   tangan.   Angka 
pengangguran semakin tinggi. Para penganggur dapat saja mencari 
alternatif menjadi pengamen sebagai satu jalan hidup walaupun tidak 
memiliki   keahlian   memainkan   musik   apalagi   menyanyi. 
Pengorganisasan akan susah karena mereka tersebar dimanamana. 
Tidak jelas. 

Namun demikian, para pengamen pasar Beringharjo secara 
tidak  langsung sudah memberikan solusi  yang tepat,  yaitu dengan 
membentuk  paguyuban.  Mereka  mengordinasi   diri  mereka   sendiri 
sebagai satu keluarga dan di dalamnya ada peraturan yang mereka 
buat dan laksanakan sendiri. 

P3B terus berusaha untuk mengguyubkan anggotaanggota di 
dalamnya. 126 pengamen jelas merupakan angka yang tidak sedikit. 
Ini   membuat   sulit   bagi   mereka   sendiri   untuk   mengordinasi.   Sifat 
malas   rapat   dan   saling   curiga   antar   mereka   tak   bisa   dihindari. 
Sayangnya,   usaha  mengguyubkan  ini   tidak   didukung   Dinas 
Pengelola Pasar yang justru mendepaknya. 

Membentuk   paguyuban   merupakan   satu   solusi   yang   bisa 
menyatukan   kepentingan   pengamen   dan   kepentingan   kemajuan 
pariwisata   Kota   Yogya.   Dengan   demikian,   pengamen   adalah 
stakeholder pasar yang dapat memberikan kontribusi pada pasar dan 
kota,  seuah logika yang berkebalikan dari   logika umum kebijakan 
Dinas Pasar dan pemerintahan Kota Yogya saat ini. 

Sebagai kota seni dan pendidikan, Yogyakarta semakin hari 
dipadati  oleh banyak wisatawan dan pelajar  dari  berbagai  daerah. 
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Sementara itu, tidak dapat ditutupi bahwa angka pengangguran dapat 
bertambah   setiap   saat   di   tengah   ketatnya   persaingan   ekonomi, 
terutama   bagi   kalangan   masyarakat   ekonomi   lemah.   Satu   cara 
pemecahan   pengangguran   tiada   lain   dengan   penciptaan   lapangan 
kerja.

Menjadi   pengamen   adalah   salah   satu   cara   pemecahan 
pengangguran yang bisa menarik hubungan pariwisata Kota Yogya 
dengan penciptaan  lapangan kerja.  Orangorang yang menganggur 
tetapi memiliki keahlian menyanyi atau memainkan alat musik bisa 
menjadi pengamen. Dalam hal ini, pengamen bisa membantu bidang 
pariwisata Yogyakarta. Andaikata ada pengunjung Pasar Beringharjo 
yang   lelah,   mereka   akan   disambut   hangat   oleh   indahnya   iringan 
musik keroncong atau musik lain yang mereka minta. Tentunya hal 
ini bisa dilakukan apabila pengamen diberi  ruang khusus di Pasar 
Beringharjo. Dengan demikian, pengamen adalah pemusik yang bisa 
memberikan kontribusi pada masyarakat, dan bukan kriminal. ***
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EDUCATION, MODES OF RESISTANCE AND 
LEARNING FROM THE URBAN KAMPUNG: A 
CASE STUDY OF POGUNG REJO, YOGYAKARTA 

By Clare Isobel Harvey

In the 2003 Indonesian state budget the allocation for education was 
just 3.8%. This means that state budget for education in Indonesia is 
the lowest in Asia (Kompas, 2003). In consequence, the quality of 
education   is   not   improving   and   schools   are   forced   to   squeeze 
parent’s pockets for extra funds. For marginalised communities in 
suburban areas the burden of educational costs puts a difficult strain 
on   the   family   economy   and   actually   perpetuates   poverty.   The 
perspective often reflected in government policy surmises that  the 
urban poor are responsible for their own economic deficiencies. In 
contrast to this point of view is a critical perspective which seeks to 
unravel the present social and economic problems by looking at a 
number of powerful processes and how they have worked to create 
dependency and poverty in Indonesia today. Modernisation and the 
emphasis   on   economic   growth,   industrialisation   and   the   Green 
Revolution   as   well   as   the   international   system   of   economic 
management, whereby developing countries are provided with aid in 
order to spur economic growth, are all responsible for this situation. 

Furthermore neoliberal economic globalisation has seen the 
perpetuation   of   economic   restructuring   schemes   such   as   the 
structural adjustment programs (SAPs) stipulated by the IMF and the 
World   Bank   which   have   had   and   are   still   having   impoverishing 
effects on developing countries.  Under these conditions the power 
and protection of the state is diminishing. One consequence is the 
increasing   costs   of   education.   However,   despite   such   increases 
evidence suggests that the urban poor possess strategies of resistance 
which keep their children in school. Such strategies include entering 
informal   sector   employment   and   maintaining   traditional   informal 
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social institutions and networks. However ‘survival’ in marginalised 
suburban areas is often dependent on existing in a state of perpetual 
debt or living at a mere subsistence level. 

This paper will seek to shed light on the lives of kampung65 

people in the face of an increasingly unprotective state. It will take 
the issue of education and economic reality as an entry point into 
answering the following questions. 1. What shape do the struggles of 
kampung people take? 2. What means, strategies or tactics are used 
to   survive?   3.   And   why   do   people   continue   the   impoverishing 
process  of   sending   their   children   to   school  when   the   chances  of 
significant economic change are minimal? 

The case  study used   in   this  paper   is  based on qualitative 
research  that  the writer  conducted  in RW66  Pogung Rejo,  Dusun67 

Pogung   Kidul,   Kelurahan68  Sinduadi,   Kecamatan69  Mlati,   Sleman 
Yogyakarta   during   AugustDecember   2004.   Its   validity   is   given 
strength by the fact that the writer has lived and been involved in the 
community from February 2004 up until the present time. 

1. Modernisation, Industrialisation and The Green Revolution 
The current stage in Indonesia’s history is labeled reformasi. It is an 
era   characterised   by   change,   reform   and   continuities.   The 
longstanding effects of Modernisation and the Green Revolution are 
deeply   entrenched   and   contribute   to   an   understanding   of   why 
Indonesia and many third world countries are in the position they are 
today. Modernisation stressed the need for developing countries to 
emulate the technological, intellectual and cultural superiority of the 
“civilized”  and  “wealthy”  nations  of   the  west.    One  of   the  more 
strongly argued positions that poor nations must imitate rich nations, 
was   that   of   Walt   Whitman   Rostow   who   made   a   significant 
contribution   to   this   school   of   thought   (Halevy).   According   to 

65 Residential area in town or city often associated with lower classes.
66 Rukun Warga – Second lowest administrative unit at the city level
67 Village level administration
68 Political district administered by the village chief
69 Subdistrict
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Rostow’s work on “The Takeoff into SelfSustained Growth” there 
are   five   stages   of   economic   development.   The   first   stage   is 
traditional   society and  the final  stage  is  a  society with highmass 
consumption.  Rostow argues   that   following   the   traditional   phase, 
which is characterised by little social change, countries on the path to 
development   will   experience   a   “precondition   stage   for   economic 
growth,” with the increase in industries and expansion of markets. 
However at the same time as this economic growth there occurs an 
increase in population and decrease in death rate and therefore self
sustained economic growth cannot be achieved. He suggests that the 
problems facing third world countries are a result  of their lack of 
productive   investment   which   leaves   them   stagnant   in   the   pre
condition stage. To overcome this, Rostow prescribes an increase in 
productive   investment   with   the   help   of   foreign   aid   from   the 
international monetary institutions and the developed countries. The 
rationale behind economic growth is  enticing;  however  the reality 
paints a different picture. It is argued that following this prescription 
economic growth will  be  realized and with  it   there  will  occur an 
increase  in  employment  opportunities,  growth  in  national   income, 
rise   in   consumer  demands  and   the   creation  of   a   strong  domestic 
market (So,1990). 

A   further   process,   that   is   inextricably   linked   to 
modernisation,   which   is   useful   to   explain   the   condition   that 
Indonesia finds itself in today, is the Green Revolution. The Green 
Revolution in Indonesia is particularly relevant for this paper, which 
takes the city as its focus, because this course of action can explain 
the phenomena of urbanisation which began in Yogyakarta during 
the 1980s (Khudori,  1998).  The Green Revolution,  an agricultural 
development program, was shaped by the intensification, expansion 
and commercialisation of agriculture. The introduction of machines, 
pesticides and the facilitation of credit in rural areas all had the aim 
of maximising production/surplus for not only domestic use but for 
export also. The consequence of such “development” in rural areas, 
aside from further increasing dependency on industrial countries for 
capital, was a sharp increase in rural unemployment which in turn 
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propelled rural populations to move on mass to urban areas in search 
of a livelihood.  

Indonesia filled the fatal prescription for ‘economic growth’ 
and   was   subjected   to   the   Green   Revolution.   In   consequence   the 
golden   fields   of   economic   prosperity,   for   most,   remain   allusive. 
During   the   Suharto   era   economic   growth   did   occur   (Mubyarto, 
Bromley,  2002) however like in many developing countries under 
“the helping hand” of   foreign aid,   such as  Brazil   (So,  1990),   the 
general   population   did   not   see   real   improvements   in   their 
circumstances. This view is expressed by Atkinson et.al “There is 
gradual recognition that economic growth has not produced equality, 
social   justice   –   either   within   or   between   countries,”   (cited   in 
Mubyarto, Bromley 2002:2). Instead, contrary to the predictions of 
economic   growth   and   increased   employment   opportunities 
propounded   by   modernisation   theorists,   industrialisation   and   the 
ensuing   process   of   urbanisation   have   in   fact   had   very   harmful 
effects.   After   moving   to   the   city   in   search   of   an   income   rural 
populations were faced with the reality that industrialisation required 
full capital and not full employment.   Most migrants to urban areas 
were   not   equipped  with   the   skills   or   technology   to   benefit   from 
industrialisation and therefore today Indonesia is faced with a serious 
unemployment problem. 

2. Globalisation
The   very   practices   of   modernisation   and   industrialisation   have 
formed the basis of the processes of global integration dominating 
Indonesia   today.   Globalisation   is   characterised   by   a   spatial 
reorganisation   of   production,   an   increasingly   common 
interpenetration   of   industries   across   borders,   the   broadening   of 
financial markets, the diffusion of identical consumer goods and an 
emerging   worldwide   preference   for   less   statism   and   more 
democratic   decisionmaking   (Mittelman,   1997:   2).   The   economic 
development that began in Indonesia during the 1960s has led to a 
situation where  in  order  to pay the  interest  on previous   loans  the 
Indonesian state is forced to borrow more money.  This dependency 
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means Indonesia is forced to accept SAPs as conditions of the loan 
payments.   SAPs,   underpinned   by   neoliberal   economic   theory 
prescribe  privatization   and   free   trade  as   the  cure   to  economic   ill 
health.  Such globalisation of the economy has paved the way for the 
development of economic processing zones in Indonesia and many 
developing   countries.   These   zones,   a   sanctuary   for   transnational 
corporations   (TNCs),   permit   the   exploitation   of   the   poor   to   suit 
corporate interests. Furthermore, increased global integration means 
that   poorer   countries   become   more  vulnerable   to  world   financial 
markets. The East Asian Crisis was a direct result of globalisation 
and resulted in intensifying poverty (Begg, 2001). Globalisation also 
meant that there was a rapid transition of the crisis to the other East 
Asian countries  the ‘contagion effect’  having devastating human 
consequences   (Begg,   2001).   The   reimbursements   of   the   global 
market provide for only a relatively small proportion of the world’s 
population.   The   stronger   become   stronger   and   the   weak   become 
weaker.

3. The Economic Crisis in Indonesia and The City of Yogyakarta
If we view only raw economic data the development process which 
began in Indonesia during the 1960s can be said to have had some 
positive effects on reducing poverty levels. For example in 1993 the 
total population considered to be poor was 25.9 million people. This 
figure declined in 1996 to become 23.9 million (Rika, Listyaningsih, 
2001).   However   the   effects   of   the   monetary   crisis   which   struck 
Indonesia in 1997 show the vulnerability of the Indonesian state and 
economy to changes in the global market. In the space of one year 
during 19971998 there was a sharp increase in poverty with 79.4 
million people classified as poor. Across Indonesia one of the most 
significant   consequences   of   the   monetary   crisis   was   a   rapid 
escalation   in   unemployment.   With   the   onset   of   the   crisis,   many 
companies were unable to pay wages and forced to dismiss workers. 
This   situation   was   the   result   of   an   increase   in   the   costs   of   raw 
materials and a decrease in the buying power of the population. Of 
course the economic crisis affected many other aspects of life such as 
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health and education. One consequence of the crisis in Yogyakarta 
was related to the impact on the total number of students who were 
unable   to  continue   their   schooling.   In   the   teaching year  of  1998
1999, 2533 students from primary to senior high school dropped out 
of school (Bernas).   Speaking at the time the head of the regional 
office   for  education and teaching (Dinas  P&P),  Drs  Wahyuntono, 
commented   that   there   were   a   variety   of   reasons   why   students 
discontinue their education. However he stated that the main factor 
was a lack of funds to pay for education (Bernas).  

4. A Micro View: 
Economic Reality in An Urban Kampung, Pogung Rejo
Some of the consequences that the above mentioned arrangements 
have   had   can   be   viewed   by   examining   one   of   Yogyakarta’s 
marginalised communities, that is, Pogung Rejo. This community is 
located on the upper northern banks of the Code River, one of three 
major rivers cutting through Yogyakarta. Up until approximately 15
20 years ago the area was characterised by dense forest, rice fields 
and just a spattering of houses. Today, the houses, in some cases just 
one or two rooms, cover most of the land running down the slopes of 
the river. In the formal sense this land is ‘illegal’. In other words the 
residents do not possess a certificate of ownership for the land and 
they pay annual rent to the kelurahan. We can see the difficulties that 
this   kind   of   arrangement   poses   for   local   residents   by   taking   the 
recent   landslide   in  Pogung Rejo  as  an  example.  For  over  a  year 
members   of   the   local   community   had   been   requesting   that   the 
government do something to prevent a landslide. However initially a 
conventional   economic   stance   was   adopted   by   the   government 
whereby the costs of building a retaining wall to stop further erosion 
were considered far greater than the human damage caused by not 
acting at all. Consequently four houses fell off the cliff and into the 
river as a result of the river flooding and the subsequent landslide. 
Ten families were left without safe places to live. The government 
has finally decided to partially build a masonry wall on the lower 
part of the river bank.
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The disparities in wealth amongst and between communities 
are glaringly obvious in this locality. Within the Dusun, Pogung Rejo 
quite obviously houses the poorer members of the urban population. 
This judgment is based on such things as the width of paths and the 
state of housing in the kampung. In his study carried out in Ledok, a 
kampong situated also on the Code River,  Guinness (1986) points 
out that the differences in social rank amongst kampung members are 
accorded based on whether the member’s house is streetside or off 
the street in the kampong. He suggests that streetside residents are 
accorded higher social rank, whereas people living off the street and 
in the kampong are considered dirty and are even to be feared. In 
Pogung Rejo there are very few streetside residences, most of the 
paths running through the kampung are not wide enough for cars to 
pass   through   and   in   some   areas   the   paths   are   only   suitable   for 
pedestrian use. Most of the houses on the lower bank of the river 
don’t have toilets  or bathrooms and so  the residents must  use  the 
communal   pipe  on   the   side  of   the   river   for  washing  clothes  and 
bathing   etc.   On   the   other   hand   Pogung   Baru   approximately   200 
meters   away   exhibits   wide   roads,   well   kept   gardens   and   larger 
modern housing made of more solid weather proof materials. This 
well off area houses many wealthy Indonesians and foreigners.   To 
the north of Pogung Rejo, a five minute walk away lays an extremely 
affluent housing estate; here the houses are more like the extravagant 
villas   lining  The  Sydney  Harbor   in  Australia   than  homes  on   the 
northern fringes of a city in the developing world.

Compared to other settlements on  the Code river,  such as 
Gondalayu which started to absorb inward coming migrants at the 
beginning   of   the   1980s   (Khudori,   2002)   Pogung   Rejo   is   not   as 
densely populated.  One reason for this could be its  location away 
from  the  central  business  district.  The   fact   that   it   is   slightly   less 
populated  means   there   is   some empty  land  (although  this   land  is 
rapidly being absorbed with the building of students dormitories and 
houses) that is used for small vegetable patches or children’s playing 
areas. These characteristics are more particular  to rural areas  than 
urban space.  According  to   the urbanisation  theory propounded by 
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Clark (1996) there are two ways of explaining the behavior of rural 
immigrants when they move to the city. The first is related to the 
process   of   ‘adaptation’   where   immigrants   involve   themselves 
completely  in  urban culture.  The second explanation refers  to   the 
way migrants continue  to use patterns of  interaction and behavior 
commonly   found  in  village  areas.  This  account  has  produced  the 
phrase “urban village”. The high level of social interaction, familial 
ties as well as the endurance of traditional cultural practices found in 
Pogung   Rejo   suggests   that   the   latter   explanation   of   urbanisation 
could be used to describe this urban community. 

Due to the effects of urbanisation the demography of Pogung 
Rejo began to change dramatically from one of rural village to one 
with urban characteristics. The largest percentage of the population 
migrated to Pogung Rejo from the provinces of Gunung Kidul and 
Wonosari   located   east   of   Yogyakarta   in   the   last   20   years. 
Approximately 80 percent of the current population comes from the 
aforementioned   regions.   The   most   commonly   stated   reason   for 
moving to the city is related to the need to search for  nafkah  or a 
livelihood. This motivation to move to urban areas is found among 
rural  migrants   across   the  developing  world   (Tadjuddin,   2005:10). 
According   to  most  migrants   living   in   this   community   life   in   the 
village was, economically, not easy. Farming was no longer able to 
support the day to day needs of the family and therefore the choice 
was made to move to the city where, it was hoped, money would be 
easier   to   find   and   life   would   be   better   for   their   children.   After 
making the shift to the city many migrants found that they could just 
meet the family’s day to day economic requirements. However life, 
they discovered, was also not easy in the city due to a low level of 
education   and   the   lack   of   skills   required   to   enter   formal   sector 
employment. 

Despite   working   long   hours   and   numerous   jobs   many 
kampung members still find themselves poor. McClelland (Halevy) 
an   important   figure   in   the   modernisation   school,   talks   about   the 
relationship between economic growth and the need for achievement. 
He purports that those with a high  need for achievement will work 
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harder, faster etc. He suggests that the cause of economic growth is 
directly related to a high need for achievement.      There are many 
cases  not  only   in  Pogung  Rejo   that  dispel   this   theory.  One   such 
example is Mrs. Dina who has three children and lives in Pogung 
Rejo in a small bamboo walled house on the very edge of the river. 
Her house doesn’t have a toilet, bathroom, kitchen or telephone.  Six 
days a week she leaves home at 7.30 in the morning to earn a living 
as a domestic worker  in a neighboring affluent  kampung,  Pogung 
Baru. She works until 4 o’clock in the afternoon and then returns to 
her bamboo walled house for a half an hour rest. At approximately 
4.30 she climbs up the steep river slope in Pogung Rejo and washes 
clothes for a wealthier member of the community for an hour. For 
this  work she receives 250,000 rupiahs a month or approximately 
$A35. Her husband, a pedicab driver, sometimes receives as little as 
5,00010,000   rupiahs   a   day   or   less   than   $1A$A1.40.   However 
recently he has been sick and unable to work and therefore Mrs. Dina 
is the sole incomeearner. Another example of a slightly better off 
economic situation is that of Mrs. Sri. Her house is situated on the 
divide between the upper and lower areas of the kampung, this space 
possesses   imagined  meaning   suggesting   a  division  between   those 
with greater  and lesser  economic status respectively.  Mrs.  Sri  has 
three children, her eldest child died last year due to a late detection 
of cancer. Everyday Mrs. Sri goes to the market early in the morning 
to buy the goods required to open her cooked food stall  at  night. 
During the middle of the day she runs a tailor shop from her living 
room where  her   sewing  machine  can  be  heard   running  nonstop, 
while her husband works as a driver for a hotel. In the afternoon she 
prepares the food to be cooked and sold later in the evening. Before 
5.30 Mrs. Sri and her husband push the food cart up the hill to the 
front of the kampong and set up the bamboo sticks and canvas which 
become their workplace for the evening. The stall stays open until 
approximately   10.30   at   night.   Mrs.   Sri   told   the   writer   that   the 
collective income of her family is changeable, however it amounts to 
approximately 1,000,000 rupiahs a month or $A142. These two cases 
show that the causes of poverty are not inherent to the individuals 
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involved   or   explained   by   a   lack   of   the   ‘need   for   achievement’ 
attitude as propounded by McClelland. Rather the causes of poverty 
can be found in the macrostructure which makes it impossible for 
the poor in urban areas to gain equal access to the economic and 
political processes available to the rest of society. 

5. Education and The Family Economy
“You   calculate   5,000  (average   daily   income)  by   how 

many days before I have 2 million rupiahs to send my child to  
high school.”

               Mr. Fredi

“My   third   child   doesn’t   have   her   junior   high   school 
certificate because I can’t pay the remaining 200,000 rupiahs 
that I owe for her school fees. She doesn’t have a job and it will  
be difficult to get one without proof of her junior high school  
level education.”

  Mrs. Heni

People with lower economic status in Indonesia today won’t 
hesitate to tell you that to be educated in the formal sense nowadays 
there is one prerequisite,   that is,  get rich first.  The cost  of  school 
fees,   yearly   donations,   books   and   uniforms   are   exorbitant   when 
compared   to   many  kampung  members’   monthly   incomes. 
Government  policy,  which  dictates   liberalisation   in   the   education 
sector through the decentralisation and privatisation of schools, has 
without a doubt severely affected the ability of poor parents to put 
their   children   through   school   (Kompas,   Rabu,   2005).   Under   the 
regional autonomy laws implemented in 1999 the national education 
department is only responsible for national education programs and 
curriculum.   All   other   decisions,   including   the   handling  of   funds, 
have   been   given   to   regional   governments   (Rulianto,   2000).   If 
regional   governments   gave   schools   in   their   regions   the   proper 
portion of   their  budgets   then education would not  have  to  suffer. 
However improvements in the education sector are highly doubtable 
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as regional governments, who are not so different from the central 
government, in that they don’t have great concern for something, like 
education, which, it is believed will not bring profit to the region. As 
a consequence the portion of educational costs managed by parents is 
5373 per cent of the total cost of education (Kompas, Rabu, 2005).   

The expenses for parents are  increasing but  the quality of 
education in schools is not. The local primary school in Pogung Rejo 
is  without  a grade  two  teacher.  The headmaster  has been making 
requests   to   the   regional   government,   without   success,   for   this 
position to be filled by another teacher.  As a result  the grade two 
students continue to go to school much later than usual so that they 
can be taught by the grade one teacher. According to some mothers 
this has negative effects as the teacher is tired and without the full 
energy required to teach effectively. Furthermore they are confused 
as to why the quality of their children’s education is not up to scratch 
when in 2004 the monthly fees (SPP) increased by 4,000 rupiahs, not 
an insignificant amount for poor families. Many families are not able 
to  pay  SPP consistently.  At   the   local  primary   school   there  are  a 
number   of   students   who   can’t   pay   their   SPP,   despite   the   small 
amount   of   money,   10,000   ($A1.40)   rupiahs,   required.   One   such 
student is one of five children; her father left the family seven years 
ago and has never returned or sent money. Her mother works as a 
cleaner at an Islamic boarding school (Pesantren) where she receives 
200,000 rupiahs (approximately $A30) a month. Another case is a 
student who has one other sibling. This student’s parents have not 
paid the SPP in months. According to them the reason is that they 
struggle on a daily basis to accumulate the capital required to open 
their  tempe  (a snack like soy bean cakeed.) and rice stall at night 
and therefore hardly ever have anything extra for their other needs. 
There are many more students  at  a  junior and senior  high school 
level   whose   parents   are   unable   to   keep   up   with   the   monthly 
payments. Many parents have reported that their children wag school 
in  order   to   avoid   the   embarrassment  of   being   the   student  whose 
parents can’t pay the fees. 

For   poor   households   the   largest   expenditure,   aside   from 
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food, is for education (Wahono, 2001). According to a survey done 
by the department of education’s team for research and development 
(Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas) 20 per cent of 
household   monthly   expenditure   is   used   to   pay   for   education. 
(Kompas,   Rabu,   2005).   Information   collected   through   informal 
interviews with 25 families in Pogung Rejo portrays the extent of the 
burden   educational   costs   put   on   the   family   economy.   The   most 
alarming  finding  from  these  interviews  is   the  number  of   families 
with an income that does not or almost does not cover the costs of 
education.   The   costs   of   education   were   calculated   based   on   the 
following   expenditures:   reenrollment,   monthly   fees,   uniform, 
stationary and books, courses related to education and pocket money 
spent   at   school.  Four   families  out  of   the  25   families   interviewed 
admitted that the costs needed to put their children through school 
actually exceed their monthly earnings. As an example one family 
with   three  children,   two of  whom are   in  primary  school   told  the 
writer that the amount of money required for education a month was 
390,000 rupiahs ($A55.70) whereas  the monthly family income is 
200,000   rupiahs   ($A28.55).   It   is   not   a   surprise   that   one   of   the 
children in this family, Titik, sells small bags of flavored ice in her 
break time at  school.  Titik and her  sister  Dewi  are  both ready to 
move up a  class  at   school.  However   they both have debts   to   the 
school.  Dewi   still  owes  112,000   rupiahs   for   her  SPP  and   school 
uniform. She has been told by her teacher that she won’t get her final 
grade or her school report if this debt is not paid.  

One educational expense not calculated was that of entrance 
fees paid at the beginning of primary, junior and senior high school 
as most respondents were unable to remember this cost. However for 
primary   school   this   cost   is   between   125,000400,000   rupiahs 
($A17.85$A57.15),   for   junior   high   school   250,000one   million 
rupiahs ($A35.70$A142.85) and for senior high school (including 
technical   school)   is   550,000   two   and   a   half   million   rupiahs 
($A78.57$A357).   It   is   this   fee   that  prevents  many students   from 
making the shift  between primary and junior high school  or  from 
junior to senior high school. Titik, mentioned above has been told by 
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her   mother   that   unless   their   economic   circumstance   changes 
significantly Titik will not go to junior high school. Many students in 
this kampung don’t go on to high school or if they do it is usually to 
a   technical  high school   (SMK) where  they  learn vocational   skills 
such as sewing, mechanics or accounting.

6. Strategies, Modes of Resistance for Survival
“The reproduction of lower income groups, of “the poor”,  

of the urban marginal masses, as well as the reproduction of  
the city  as a social  and economic system is  ensured only so 
long   as   urban   subsistence   exists.  The   latter   is   therefore   an  
essential   and   indispensable   characteristic   of   the   urban  
economy.”

HansDieter Evers and Rudiger Korf (2000:23)

There is a variety of strategies or modes of resistance that 
communities use in order to continue schooling their children and 
keep on reproducing themselves. In Pogung Rejo the strategies that 
are used to fulfill educational costs can be broadly categorised into 
the   following:   informal   traditional   social   networks   and   informal 
sector employment that provide for a subsistence level of survival for 
the majority of families.

It   is   the  strength of  social  capital   such as   informal  social 
networks,   social   responsibility   (tolongmenolong)   and   community 
social security that  provide a means for  communities to  resist  the 
persisting   social   and   economic   pressures   due   to   an   increasingly 
unprotective   state.   Social   tradition,   particularly   traditional   social 
networks are utilised by kampong members when they are unable to 
fulfill   their  children’s  educational  needs.  Furthermore within such 
informal   social   institutions   the   principle   of   social   responsibility 
exists and functions to provide a helping hand to those in need. The 
existence of  high  levels  of  social   interaction and social  or  family 
networks   provides   not   only   employment   opportunities   within   the 
informal sector, but also functions to build an information network 
between members which, amongst other uses, functions as a strategy 
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to find work (Tadjuddin, 2005:10). Networks such as these operate 
throughout the kampung and also often stretch to the original village 
that  kampung members still call home, in the case of Pogung Rejo 
that is Wonosari or Gunung Kidul. One neighbor found that once he 
moved  to   the  city,  his  wife  was able   to   find work as  a  domestic 
household worker,  whereas he was  left  unemployed.  He still  held 
strong ties  with his  home village and decided to return  there  and 
work.   He   comes   home   once   a   fortnight   to   visit   his   two   young 
children who attend school in the city. Mrs. Muji is frequently out of 
work but never for long periods of time. She uses the social network 
in Pogung Rejo to receive information about job opportunities as a 
clothes washer or domestic household worker.  

Ironically   modernisation   is   simultaneously   eroding   and 
increasing the need for these social institutions in many parts of the 
lesser developed world. However in Pogung Rejo, it appears to be 
the   case   that   social   and   family  networks   are   still   strong   and   are 
definitely a part of the survival strategy of families in this kampung. 
To paint the picture, in one block of one large RT (RT16 blok C) 
every household with the exception of two is somehow related.  An 
illustration of how family and social networks are used as a strategy 
to pay for education, is the way those kampung members with a more 
fortunate  economic  situation assist   lesser  off  members  by  finding 
them extra work. For example, Mrs. Ida who has four children, two 
of whom are school aged, primary and junior high school, finds the 
money to put her girls through school by washing clothes higher up 
on the riverbank for a wealthier member of the community. Another 
example   is   that  of  Mrs.  Senin  whose husband works  on building 
projects.   Mrs   Senin   finds   female   kampong   members,   who   are 
momentarily or permanently out of work, a means of meeting their 
families’ minimum living costs, including education, by giving them 
the job of cooking lunches for workers on the building sites.  The 
women are free to flow in and out of this job depending on their 
employment and economic needs.

Another function of this social network is the rotating credit 
associations   and   the   informal  borrowing   and   lending   system  that 
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operates among kampong members included in the social network. 
In Pogung Rejo there are a number of rotating credit associations, 
known   as  arisan.  Arisan  has   the   dual   function   of   disseminating 
information on government  programs related  to  health and family 
planning   etc.   More   usefully,   it   provides   households   with   credit. 
There are many of these associations at different levels of the social 
structure. The association at the lowest level is  Dasa Wisma which 
involves   ten   female   household   heads,   following   this   there   is   an 
arisan  association   which   is   a   combination   of   four   Dasa   Wisma 
groups at the RT (subneighborhood association) level.  Then there 
are arisan groups between RT at a RW level and then right up to the 
Kelurahan level. At the lower levels of arisan in Pogung Rejo most 
married women with children are members, while at the higher levels 
only a representative attends and passes on any information that she 
receives. At the Dasa Wisma and RT level each member of the group 
contributes 10,000 rupiahs and on a rotating basis receives a lump 
sum that can be up to around 500,000 rupiahs. Some women report 
using this  money as  the capital   to reopen a bankrupt  stall,  repay 
debts or pay school fees. Also kampung members frequently borrow 
from their family and friends in order to pay the enrollment fees to 
enter school or the yearly reenrollment fee. At any given time there 
is a complex web of debt whereby one person borrows from not just 
one  source but  many.  Often   in  order   to   repay  the  loans  with  the 
incurred interest the borrower has to borrow from another source and 
so on and so on.

Within   this   interdependent   community   a   number   of 
kampung members take on the role of a social security department by 
paying the monthly school fees of those  kampung  children deemed 
underprivileged   economically.   However   this   is   limited   to   a   few 
children and there are many others who would benefit from this kind 
of assistance. Other ways in which social security networks benefit 
the community, other than those related to paying for education, is 
through helping out with donations of food or money when someone 
is   ill,   experiences   disaster   or   an   accident.   It   is   clear   that   these 
networks,   underpinned   by   the   strong   sense   of   community,   are   a 
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crucial component of the survival strategy used in this kampung.
A further mode of resistance that kampung members employ 

to   continue   educating   their   children   in   the   formal   system   is   by 
seeking out a living in the informal sector. According to Tadjuddin 
(2005:10),   the   creation  of   job  opportunities   in   the  modern   sector 
actually  expands   the   level  of  open  unemployment  as   the   flow of 
workers   from   rural   areas   can’t   be   accommodated   in   the   formal
modern sector.  Therefore sections of  society,  which have a,  ‘very 
precarious   basis   of   subsistence,’   (HansDieter   Evers   and  Rudiger 
Korf, 2000:135) will try to survive and secure their reproduction by 
using all possible economic opportunities, most often by combining 
a number of income and production sources usually in the informal 
sector. The informal sector cannot simply be viewed as a part in the 
dual economy of cities, alongside the formal sector because cities are 
much more heterogeneous than that. Indeed the distinction between 
the formal and informal sector is blurred, despite this Breman (cited 
in   Manning   et   al,   2001:4)   offers   us   a   clear   explanation   of   the 
informal sector by dividing the work force in cities into three groups. 
The first is the petit bourgeoisie: those with the capital and skills to 
open their own business,  the second are the subproletariat group: 
workers in small industry and those with their own small business 
without capital or with a small amount of capital and finally paupers: 
the very poor, beggars and those participating in criminal activities 
(Manning et al, 2001:4). The second category is the most useful to 
describe the case in many lesser developed countries and it is this 
explanation   of   the   informal   sector   that   most   aptly   describes   the 
employment situation in Pogung Rejo.

Most  households   in  Pogung Rejo seek out  a  living  in  the 
informal   sector   by   opening   their   own   small   businesses,   riding 
rickshaws, pushing food/drink carts or providing a service such as 
domestic   household  work   or   massages   for   wealthier  members  of 
society.  It is often a combined income gained in this sector that pays 
students   school   expenses.  However,   ironically   government   policy 
reflects a fear that the informal sector will invade the city, dirty it 
and make it look ‘poor’ when really it is this sector that is supporting 
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and   producing   the   human   resources   necessary   for   ‘economic 
development.’  One family affected by such policy  is  that  of  Mrs. 
Nining. Mrs Nining and her husband used to be farmers, they moved 
to   the  city  because,  as   they  said,   ‘the   land  dried up  and   farming 
wasn’t meeting out daily needs.’ Mrs. Nining sells cakes, noodles 
and drinks to rickshaw drivers, bus workers and passersby, while her 
husband   rides   a   rickshaw  and   fixes  passing   motorist’s   punctured 
tires.   In Yogyakarta  they have been running the show on what   is 
called the ‘civil corner’ (pojok sipil) out the front of Pogung Rejo on 
the fringes of Gadjah Mada University for the last ten years. Mrs. 
Nining used to set up bamboo sticks and canvas for her customers to 
sit under. However since she has received a number of notices from 
the  university   and   the   local   government   requesting   that   she   stop 
selling her food on the pavement, she now works behind the stone 
wall.   Her   work   is   almost   invisible   not   only   to   university   and 
government authorities but also to potential customers. Due to the 
combined  work  of  Mrs.  Nining  and  her  husband   in   the   informal 
sector their children have now reached junior high and senior high 
school. Mrs. Nining admits that their income is enough for food and 
education but nothing more. 

Highlighting the efforts to rise above the realities of being 
unemployed and the strategies needed to meet educational costs is 
the proliferation of informal laundries and small stalls in  kampung 
houses. The large number of university students makes laundries a 
potentially lucrative business, but due to the fact that many people 
use   this   strategy   the   profits   are   small.   However   combined   with 
another   income   laundries  provide   a  viable  means   to  meet   needs. 
Small stalls are often opened up in the family’s living room or a side 
window of the house. The goods sold are just vegetables and other 
basic   household  goods.  A  number   of   families   with   two  or   three 
children manage to pay for education using the income gained from 
stalls such as this and one other small income, such as a soft drink 
seller or  worker in a mechanical workshop (bengkel). According to 
some kampung members if income in this sector is not enough to pay 
for their children’s education they are able to extend their working 
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hours   in   the  hope of   increasing  their   takings.  Employment   in   the 
informal sector is an indispensable strategy, albeit most often not a 
choice, that most families in Pogung Rejo create in order to ensure 
their reproduction. Once again despite hard work and long hours it is 
most  often   the   case   that   the   informal   sector,   due   to   its  marginal 
status, produces a mere subsistent level of existence. 

7. Continuing School, Perpetuating Poverty, So Why?
As has been outlined above education places a considerable strain on 
the  family economy  in suburban areas,   such as  Pogung Rejo.   In 
order   just   to   meet   daily   needs,   including   education,   innovation, 
initiative and hard work in the informal sector are required. Or if 
informal sector income doesn’t suffice a family has to begin locking 
themselves   into   a   cycle   of   debt   or   extend   already   long   working 
hours. When 36 million Indonesians are unemployed (Pilger, 2001) 
and the phenomenon of the ‘educated unemployed’ is well known 
then why do parents continue the impoverishing process of schooling 
their children? To answer this it is necessary to make an attempt at 
describing and explaining social  behavior and also understand the 
meanings that education has for parents.

To explain basic social behavior Homans uses two bodies of 
theory, that is,  behavioral psychology and rudimentary economics. 
Both   these   theories   can   be   combined   as   they   both   view   human 
behavior as a ‘function of its payoff: in amount and kind it depends 
on   the   amount   and   kind   of   reward   and   punishment   it   fetches’ 
(Poloma, 1979). In other words both interpret the exchange of human 
activities in terms of reward and cost and therefore human activities 
are explained in terms of the cost of certain activities compared to 
the   gain   for   the   actor.   For   that   reason   social   interaction   is   an 
exchange of “goods” and services through which each party or actor 
endeavors to decrease costs and capitalise on profits. Homans argues 
that an exchange will continue so long as both parties perceive the 
exchange to be profitable (Poloma, 1979). So one explanation as to 
why humans interact in certain ways is related to the exchange value 
they acquire   in   return  for   their  behavior.   In  Pogung Rejo parents 
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continue   to   pay   the   monthly   school   fees   and   the   expensive 
enrollment fees on the premise that in return they receive prestige 
and feelings of hope. The exchange between the school and parents 
continues as it brings profit to both parties. The more money parents 
pay the more they perceive to gain.

What parents receive in this exchange is not material goods 
in return for their money but instead education provides prestige and 
feelings of hope. Despite the real returns that education provides it is 
a matter of pride for parents to be able to school their children. Many 
parents in this community only had the opportunity to attend some 
years of primary school and others didn’t have any formal education 
whatsoever. One parent said that it is important that her child gets an 
education so that he doesn’t become “impolite” (kurang ajar). Other 
parents state that if their children have an education they will be able 
to   get   good   jobs   and   take   care   of   their   parents,   which   provides 
prestigious gossiping material to be reported in the alleysways and to 
be known by other kampong members.   A large number of parents 
in Pogung Rejo have the aspiration  that  through formal education 
their   children  will  become  public   servants,   a   job  of   considerable 
prestige in Indonesia.

For  many parents   in   this  kampung  education provides   the 
hope that life will be better for their children and because of this they 
continue paying school expenses. Modernisation offers the hope that 
with   education   individuals   will   be   able   to   improve   their 
circumstances, find work and advance. This element of ‘progress’ or 
‘advancement’   is   indispensable   to   modernisation   theory   and   the 
ideas and images which support it are transmuted through the mass 
media which reaches even the poorest households. In Pogung Rejo a 
major reason why parents consider education for their children to be 
vital,   despite   its   impoverishing   effects,   is   so   that   their   children 
“won’t be left behind by the epoch” (biar nggak ketinggalan zaman), 
or in more apt English terms, so that children “will be able to keep 
up with the times.” Others continue educating their children because 
of the view that “it is difficult to advance without education…with 
knowledge   from   a   formal   institution   it   is   possible   to   advance” 
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(Susah maju tanpa pendidikan…dengan ilmu bisa maju).  Education 
symbolically provides prestige. It also offers hope which is generated 
by guarantees that education will ensure advancement.

8. Closing Words
This  paper  has  attempted to  show  that  kampungs  are  not  sites  of 
hopeless   apathy   but   rather   dynamic   collectivities   bearing   sturdy 
means   for   survival   which   sustain   large   portions   of   the   urban 
population  whose  interests  are  usually   ignored  in  urban planning. 
The strategies that kampong dwellers use to survive are admirable 
but,   the   fact   that   they  have  no  choice   in   this   is  not.   It  has  been 
explained here that with decreasing state assistance and increasing 
pressure on parents to provide the economic resources necessary to 
be educated, families possess modes of resistance and strategies to 
survive. In shedding light on the resistance of  kampung  people the 
intention is not to express that this situation is tolerable and without 
need for attention.   But rather to bring to the fore the reality that 
kampongs, such as Pogung Rejo, should not be spaces feared and 
discarded   by   government   authorities   and   the   middle   classes,   but 
instead supported and deemed a vital element in the development of 
cities.   Furthermore in the field of education the duping of parents 
into a perceivably profitable exchange must stop and the burden on 
families   relieved.   The   education   budget   should   be   increased 
according   to   the   constitution   which   states   that   20%   of   the   state 
budget   be   allocated   for   education   (Setiogi,   2004).   A   scholarship 
program for poor families must be implemented widely and fairly. 
Furthermore because the situation in education today is inclined to 
exclude those students who cannot afford to pay for their knowledge, 
informal   and   semiformal   education,   which   provides   certification, 
must be put into practice. ***
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