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Mahmud Tang

Stellingen behorend bij het proefschrift "Pluriformiteit in Sociale Zekerheidsarrangementen
in het Voormalige Vorstendom Berru in Zuid Sulawesi, Indonésie".
1. Het feien van regeringsprogramma's in de dorpen van Zuid Sulawesi wordt o.a.
veroorzaakt doordat een aantal uitvoerders hun normen en waarden, hun eerlijkheid,
hun oprechtheid en werklust hebben verlaten.
2. De Buginezen beschouwen het als immoreel wanneer iemand in luxe leeft zonder iets te
geven om het lot van zijn behoeftige familieleden.
3. De banden tussen verwanten, vrienden, buren, dorpsgenoten en patroons en cliënten onder
de Buginezen kunnen slechts optimaal functioneren wanneer zij gestimuleerd worden door
de morele waarden "siriq en pesse" (eigenwaarde en sterke gevoelens van solidariteit).
4. Onderlinge hulp is niet gebaat bij raadgevingen en werkkracht alleen, maar materiële hulp
in de vorm van goederen en geld is ook nodig. Daartoe geven en ontvangen de Buginezen
onderling, op grond van gulheid, wederkerigheid, geloofsleer, en in bepaalde gevallen op
grond van voorschriften van de regering. Zie dit proefschrift.
5. Het is werkelijk verbazingwekkend, dat de gedachten van de fatalisten gesteund worden
door sommige rijke men sen vanwege hun verwaandheid en hun zelfingenomenheid. Die
gedachten worden ook geaccepteerd door de armen vanwege hun onwetendheid en machteloosheid. De geloofsleiders aanvaarden die gedachten uit nalatigheid en vanwege hun
hypocrisie (Yusuf Qardhawi, 1995:31)
6. In de gelegenheid zijn om mee te helpen bij de oogst, wordt door de Buginezen als
hetzelfde beschouwd als in de gelegenheid zijn om mee te eten. In dit verband wordt de boer
die geen extra loon geeft in ruil voor hulp, beschouwd als gierig, terwijl de arme die niet
meehelpt bij de oogst, beschouwd wordt als iemand die zichzelf bedriegt (nabebereng alena).
Zie dit proefschrift.
7. Iemand die een luisterrijk feest geeft, buiten zijn mogelijkheden om, wordt beschouwd als
iemand die beroemd wil zijn op een stompzinnige manier, terwijl iemand die in Staat is om
zo'n luisterrijk feest te geven maar slechts een eenvoudig feest geeft, wordt beschouwd als
iemand die geen eten wil geven (deq namaeloq yanre). De juiste manier om iets te doen is
om het te doen binnen je eigen mogelijkheden (sitinaja). Zie dit proefschrift.
8. Er zijn Bugineze en Islamitische wetten die het woekeren verbieden. Daarom kwam men
vroeger weinig woekeraars tegen. Nadat dorpsbewoners in de greep zijn geraakt van het
krediet systeem van de banken, kan men de woekerpraktijken overal tegen komen en ze als
het ware als toegestaan beschouwen, ofschoon de arme mensen nog steeds het slachtoffer zijn.
Zie dit proefschrift.
9. Zowel de zakat fitrah als de zakat harta benda zijn verplicht in de Islamitische wereld,
maar gewoonlijk kunnen desa mensen alleen de zakat fitrah en slechts een beetje zakat harta
benda geven. Volgens de Islam heeft de regering het recht de zakat te regelen, vooral als de
mensen hun plicht ten opzichte van de zakat niet nakomen. Als de regering de zakat werkelijk
nauwkeurig wil behandelen, met name de zakat harta benda, dan zal het probleem van de
armoede aangepakt moeten worden.

10. Een uitvoerder van sociale hulp zei: "Sociale hulp is als een waterleiding die nog goed
funktioneert ook al heeft zij kleine lekken (rembesan), maar het is niet goed als de leiding
barst". Wij moeten goed onthouden dat, als men aan de kleine lekken geen aandacht schenkt
de waterleiding de volgende keer wel eens kan barsten.

Stellingen sebagai bagian dari prœfscbxift "Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di
Bekas Kerajaan Berru Sulawesi Selatan, Indonesia.
1. Ketidak berbasilan program pemerintah di pedesaan Sulawesi Selatan antara lain karena
sebagian dari aktor telah melepaskan nilai-nilai budaya kejujuran (lempu), keteguhan
pendirian (getteng) dan kerja keras (reso).
2. Orang Bugis menganggap suatu kejahatan (melleq paru) apabila seseorang hidup
bermewah-mewahan tanpa memperdulikan nasib anggota kerabatnya yang melarat hidupnya.
3. Ikatan kekerabatan, persahabatan, pertetanggaan, persekampungan dan patron-klien di
Bugis hanya dapat berfungsi secara optimal apabila didorong oleh nilai-nilai moral "siriq dan
pesse" (harga diri dan rasa solidaritas yang tinggi).
4. Tolong-menolong tidak cukup dengan nasebat-nasehat dan tenaga saja, tetapi diperlukan
juga (bantuan) materi berupa harta benda dan uang. Untuk itu orang Bugis saling memberi
dan menerima berdasarkan atas prinsip-prinsip kemuraban hati, resiprositas, ajaran agama,
dan dalam hal tertentu undang-undang pemerintah.
Lihat disertasi ini.
5. Sungguh mengherankan, pemikiran kaum fatalis didukung oleh sementara orang kaya
karena kesombongan dan keangkuhannya. Ia pun diterima oleh kaum fakir karena kebodohan
dan ketidakberdayaannya. Sebagian pemuka agama menerimanya karena kelalaian dan
kemunafikannya (Yusuf Qardhawi, 1995:31).
6. Kesempatan ikut panen bagi orang Bugis dianggap sama dengan kesempatan ikut makan.
Dalam hubungan itu, petani yang tidak memberikan upah tambahan dianggap kikir,
sedangkan orang miskin yang tidak ikut panen dianggap menipu diri sendiri (nabebereng
alenä). Lihat disertasi ini.
7. Orang yang memaksakan diri berpesta secara meriah di luar kemampuannya dianggap
tersohor secara konyol {tarompo ennaja), sedangkan orang yang mampu tetapi berpesta
secara sederhana dianggap tidak mau memberi makan (deq namaeloq yanre). Cara yang
dianggap baik adaiah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan ukuran kewajaran (sitinajä).
Lihat disertasi ini.
8. Adat Bugis dan hukum Islam mengharamkan riba. Karena itu, pada masa yang lalu,
praktek riba jarang ditemukan. Setelah orang desa terkait dengan sistem kredit dari bank
akhirnya praktek riba dapat ditemukan di mana-mana dan seolah-olah dianggap halal,
walaupun orang miskin tetap menjadi korban.
Lihat disertasi ini.

9. Baik zakat fitrah maupun zakat harta benda ke duanya wajib bagi umat Islam, tetapi
umumnya orang desa hanya patuh mengeluarkan zakat fitrah dan sedikit zakat harta benda.
Dalam pandangan Islam pemerintah berhak menangani urosan zakat, terutama apabila wajib
zakat melalaikan kewajibannya. Kalau pemerintah bersungguh-sungguh mengelolah zakat
secara cermat, terutama zakat harta benda, maka masalah kemiskinan akan dapat dientaskan.
10. Salah seorang pelaksana bantuan sosial berkata, "Bantuan sosial bagaikan pipa yang
wajar-wajar saja apabila terjadi rembesan, hanya tidak baik kalau pipa itu sampai patah".
Perlu diingat, bahwa satu kali rembesan dibiarkan, maka kali berikutnya dapat terjadi
kebocoran.
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KATA PENGANTAR

Segalapuji bagi Allah yang selalu memberikan pertolongan-Nya. Atas rahmat dan ksihsayang-Nya jualah maka berbagai pihak bersedia membantu saya dalam berbagai urusan
dalam rangka penyelesaian kajian ini.
Pada bulan September 1988 sampai dengan Juni 1989 saya mendapat kesempatan
datang ke Belanda menyusun rencana penelitian dibawah bimbingan Prof, von BendaBeckmann di Department of Agrarian Law Agricultural University of Wageningen. Kemudian
saya kembali melakukan penelitian lapangan pada bulan September 1989 sampai dengan
Agustus 1990 di Berru. Setelah selesai penelitian lapangan, saya dan isteri berangkat ke
Belanda pada bulan September 1990 untuk menulis disertasi ini mengenai sekuritas sosial dan
pluralisme hukum di pedesaan Sulawesi Selatan. Pada bulan Juni 1994 kami kembali ke
Indonesia dalam rangka melengkapi data lapangan, pada waktu yang sama oleh jurusan
antropologi Universitas Hasanuddin saya diminta untuk mengajar sambil menulis disertasi ini.
Baru pada bulan Februari yang lalu saya kembali lagi ke Wageningen dalam rangka
penyelesaian disertasi ini.
Jadi masa studi saya merupakan satu perjalanan masa yang panjang, yang tak mungkin
dapat saya jalani tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin
menyempaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya:
Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Ujung
Pandang yang telah memberikan izin belajar sampai selesai, serta kawan-kawan di jurusan
antropologi yang dengan penuh pengertian atas kepergian saya.
Panitia Pengarah Kerjasama Indonesia Belanda, dalam Pengembangan Pengkajian
Indonesia di Jakarta yang membantu mengurus pemberangkatan saya ke Belanda. Ketika itu
almarhum Bapak Prof.Dr.Harsjah Bachtiar sebagai Ketua Panitia, semoga Allah SWT
menerima jasa baik beliau, dan Bapak Prof.Dr. Koentjaraningrat (sebagai koordinator bagian
pendidikan pada masa itu). Ibu Mien Joebhaar dan Mirna yang bekerja di lembaga itu selalu
dalam keadaan ramah tamah menyambut kami. Atas keterampilan mereka menangani
berbagai urusan, maka segalanya dapat berjalan lancar. Pada waktu yang sama saya juga
mendapat berbagai bantuan dari KITLV di Jakarta atas jasa-jasa baik dari Ibu Taslim dan Pak
Erkelens.
Orang-orang yang bekerja di Programme of Indonesian Studies (PRIS) di Leiden: Ibu
Teeuw, Madelon Djajadiningrat, C.F.van Fraassen, Mev. Deseriere, Hetty Wouters dan
Christi Donker. Mereka telah membantu saya sekeluarga dalam berbagai urusan. Pada waktu
yang sama saya menerima berbagai bantuan dari KITLV di Leiden. Kepada mereka saya
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semua kegiatan tersebut di atas
dimungkinkan oleh bantuan biaya studi dari Indonesian Studies Programme, Kerjasama
Indonesia-Belanda dalam Pengembangan Pengkajian Indonesia, yang berlangsung sampai
dengan April 1992. Selanjutnya biaya studi diteruskan oleh BAPPENAS melalui Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Den Haag dari bulan Mei 1992 sampai dengan sekarang ini.

X

Saya merasa berterima kasih, terutama kepada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBPJ di
Den Haag, dalam hal ini kepada Bapak Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang silih
berganti dan kepada Ibu Ami Soetopo dan Mas Soepriono yang selalu memperlancar segala
urusan kami di kantor itu.
Secara khusus, saya ingin pula menyampaikan rasa terima kasih saya kepada promotor
saya Prof. Franz von Benda-Beckmann yang selalu tersedia waktunya untuk membaca bab
demi bab dari disertasi saya dan memberikan kementar yang sangat berguna. Dan kepada Ibu
Prof.T.O.Ihromi yang selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada
saya untuk menyelesaikan studi ini. Saya merasa sebagai orang yang paling beruntung
mendapatkan pembimbing seperti mereka.
Saya senang dapat mengikuti acara-acara The Evening Discussions bersama dengan
teman-teman di rumah Franz dan Keebet von Benda-Beckmann yang merupakan sumber
informasi bagi saya mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan sekuritas
sosial. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Department of
Agrarian Law: Ellen Wegkamp and Lida Schenkman, Indira Simbolong sebagai teman
sekantor, dan teman-teman lainnya, yang selalu membantu kelancaran pekerjaan saya.
Pada hari-hari terakhir menjelang selesainya penyusunan disertasi ini, Ibu Nurhayati
telah membantu saya dalam cara pengejaan bahasa Bugis dan Mev. Lies Walraven yang
membantu saya dalam kesulitan bahasa Inggris dan Belanda, saya merasa berutang budi
kepada mereka.Kami sekeluarga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kakanda Udin dan
Winni Murtala di Doorwerth yang selalu membantu kami selama tinggal di Wageningen.
Saya merasa telah mendapat banyak kemudahan atas kerjasama yang baik dengan:
Adik Drs.M.Rusydi Rahman sebagai asiten lapangan dan teman kerja yang baik, para Tau
Matua dan sahabat di Madello yang penuh keramah-tamahan dan menerima saya sebagai
anggota keluarga. Atas bantuan merekalah maka penelitian kami dapat berjalan lancar. Untuk
itu saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Petta Solong (ibu angkat kami) dan
Petta Aji Jafar sekeluarga yang membantu mengatur urusan rumahtangga kami di lapangan,
Petta Ali, Petta Museng, Petta Aji Abd.Rahim, Petta Sanusi, Abd. Karim dan terutama Pak
AmruUah Adam sekeluarga yang menjadi sumber informasi yang tak pernah ada petanyaanpertanyaan saya yang tak terjawab. Juga kepada kawan-kawan di Departemen Sosial Barru:
Pak Adam Senga, Ali Amin, Manggasali, Ibrahim dan lainnya yang telah banyak membantu
saya dalam memperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan bantuan sosial di
daerahnya. Kepada mereka saya menyampaikan terima kasih.
Kepada ibu dan ayah saya, kakek dan nenek saya yang telah bertahun-tahun
membiayai studi saya, kini mereka semua telah berpulang ke rahmatullah. Kepada Allah saya
mohonkan semoga jasa-jasa baik mereka diterima di sisi-Nya. Akhirnya, saya ingin
menyatakan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada isteri saya Alfiah dan
anak-anak saya Auriza Musfirahwaty, Nurul Karimah dan Zahidah Mukhlisah, atas kesabaran
dan do'a mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada
mereka.
Wageningen, 20 Agustus 1996

BAB I: PENDAHULUAN

"Seandainya kemiskinan itu
berwujud seorang manusia,
niscaya aku akan membunuhnya"
(Ali bin Abi Thalib, abad ke 7)

1. Latarbelakang Masalah

Penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar adalah masyarakat pedesaan. Mereka yang tinggal
di desa sebagian besar sebagai petani dan sebagian lainnya nelayan. Luas tanah pertanian di
Sulawesi Selatan 515.000 ha. di antaranya 115.000 ha. dengan pengairan teknis, 59.000 ha.
dengan pengairan setengah teknis dan selebihnya lebih-kurang 300.000 ha. sawah tadah
hujan. Selain padi, juga diproduksi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan, kelapa
dan kopi (Mattulada, 1985:21). Di antara petani di seluruh Sulawesi Selatan hanya ada 60%
yang memiliki tanah sendiri dan 40% lainnya sebagai penggarap atau buruh tani (Millar,
1983: 27). Di antara mereka yang memiliki tanah itu terdapat sejumlah kecil pemilik tanah
yang luas dan sebagian besar lainnya hanya memiliki sedikit-sedikit. Selebihnya adalah
mereka yang tidak memiliki tanah dan berperan sebagai petani penggarap dengan sistem
bagihasil (Lineton 1979).
Secara historis, ketimpangan pemilikan tanah di Sulawesi Selatan pada masa yang lalu
antara lain disebabkan adanya lapisan sosial tertentu yaitu de slaven (hamba sahaya) yang
tidak mempunyai hak-hak atas pemilikan tanah (Friedericy, 1933:106). Tambahan lagi,
bahwa mereka yang mempunyai hak atas pemilikan tanah seringkali tidak atau kurang
mempunydkeamananatashak-haknyaito(Goedhart 1913). Padaperkembanganselanjutnya,
ketimpangan itu masih jelas sekali dapat dilihat dari gambaran yang diberikan oleh Chabot
mengenai keadaan pemilikan tanah di daerah bekas kerajaan Goa, di mana sejumlah kecil
golongan bangsawan tinggi yang mempunyai puluhan petak sawah yang tersebar di beberapa
kampung yang dikelola oleh petani kecil yang tak punya tanah (Chabot, 1950:110-111).
Ketimpangan pemilikan tanah yang sangat mencolok masih ditemukan juga oleh Lineton di
Desa Ana' Banua Kabupaten Wajo (Lineton, 1979).
Di samping ketimpangan pemilikan tanah seperti digambarkan di atas, masih banyak
juga di antara petani kecil itu yang tidak memiliki peralatan sendiri sehingga dengan
menggunakan peralatan pertanian dari tuan tanah memperkecil bagihasil yang diperolehnya.
Selain itu masih terdapat banyak petani yang menggarap tanah-tanah persawahan yang
bergantung pada air hujan yang sewaktu-waktu mengalami kekeringan (Lineton, 1979).
Kesemuanya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan mereka
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yang rendah itu dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kondisi kehidupan mereka yang
dapat digolongkan miskin. Sebenamya, apa yang telah diungkapkan di atas hanyalah
sebagian dari berbagai faktor-faktor penyebab kemiskinan yang sifatnya sangat kompleks.
Dari hasil-hasil penelitian yang terdahulu banyak disinggung mengenai adanya
kenyataan bahwa di berbagai tempat di wilayah pedesaan Sulawesi Selafan terdapat kondisikondisi sosial-ekonomi dimana terdapat sejumlah orang/penduduk yang mengalami berbagai
kesusahan. Selain golongan petani kecil yang telah disinggung di atas, juga terdapat kategorikategori sosial tertentu seperti keluarga atau rumahtangga yang tidak mempunyai sumber
penghasilan tetap; janda-janda dan anak-anaknya; lanjut usia yang tidak raampu lagi
menghidupi dirinya; anak-anak yatim dan anak-anak yang orangtuanya tidak mampu
memberinya jaminan hidup; orang-orang dewasa yang belum kawin dan tidak mempunyai
pekerjaan tetap, serta pasangan-pasangan baru yang belum mampu berdiri sendiri.
Kemiskinan ditemukan juga oleh Walinono di Tanete, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai
penggarap empang dan nelayan kecil yang kebanyakannya tidak memiliki peralatan sendiri
dan bergantung pada pemilik modal. Mereka mendapat bagihasil yang minim, sehingga
kehidupan mereka sangat miskin (Walinono, 1979:57-58).
Masalah sekuritas sosial seperti disebutkan di atas juga tergambar pada angka-angka
Statistik yang dibeberkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Barru sebagai berikut: Lanjut usia
terlantar 1.075 orang; wanita rawan sosial ekonomi 384; penyandang cacat 553 orang; fakirmiskin 5.822 orang; kondisi perumahan dan lingkunganyang tidak layak 1.971 keluarga; dan
bebrbagai masalah sosial lainnya (Kabupaten Barru Dalam Angka, 1988:247-248).
Pada skala yang lebih luas, jumlah penduduk miskin di KTI (Kawasan Timur
Indonesia) berjumlah 6,0 juta orang. Meskipun jumlah ini secara absolut lebih sedikit
dibandingkan dengan di kawasan Indonesia lainnya, namun dalam prosentase terhadap jumlah
total penduduk di Kawasan Timur Indonesia ini lebih besar. Prosentase penduduk miskin di
kawasan timur Indonesia di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 19,31%
(Kartasasmita, 1995:11).
Sebenarnya, kondisi sosial-ekonomi seperti yang tergambar di atas sudah merupakan
gejala umum di negara-negara berkembang. Hampir satu milyar penduduk diperkirakan hidup
dalam lembah kemiskinan. Sebagian besar dari penduduk tersebut hidup di daerah pedesaan,
terutama di Asia Selatan dan Tenggara, khususnya di India, Cina, Bangladesh dan Indonesia
(Baum, 1988:125). Keadaan yang demikian itu diungkapkan juga oleh Madeley bahwa orangorang yang berada dalam kondisi kemelaratan yang 'untuk sebagiannya' tergolong sebagai
orang-orang termiskin (the poorest) dimana kelaparan seolah-olah sudah merupakan bagian
dari hidupnya dapat ditemukan di mana-mana, terutama di Afrika, Asia dan Amerika Latin,
terutama di wilayah pedesaan, meskipun jumlah mereka kini meningkat di wilayah perkotaan
di negara-negara berkembang (Madeley, 1991:2).
Untuk mengatasi keadaan seperti tergambar di atas, sampai dengan akhir-akhir ini,
sekuritas sosial yang disediakan oleh pemerintah di Dunia Ketiga hanya terbatas bagi mereka
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yang dipekerjakan oleh negara atau bagian sangat kecil yang disebut sektor formal. Orang
misikin di sektor informal di kota, dan sesungguhnya setiap orang di sektor pedesaan hampir
tidak menerima bantuan dari pemerintah, terlepas dari beberapa pelayanan dasar bagi
pengobatan dan pendidikan. Di berbagai bagian Dunia Ketiga pemerintah kini telah mulai
menggalakkan pelayanan sekuritas sosial kepada penduduk pedesaannya (K.von BendaBeckmann, 1988:451).
Di Indonesia, sejak permulaan kemerdekaannya pola dasar pembangunan bidang
kesejahteraan sosial telah disusun berdasarkan atas landasan idiil Pancasila dan konstituisional
Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional Garis-garis Besar Haluan Nagara.
Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, antara lain sebagai berikut:
"Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Dan Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara. Tambahan lagi bahwa "keadilan sosial" menjadi salah satu di antara lima sila dari
Panca Sila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia".
3

Dalam penyelenggaraannya, securitas sosial di Indonesia berlangsung lama kurang
lebih masih teirbatas pada pegawai negeri dan anggota dari angkatan bersenjata dan polisi.
Belum lama ini, pemerintah , oleh Menteri Tenagakerja mengeluarkan undang-undang dan
peraturan-peraturan berkenaan income substitution (penggantian pendapatan) dalam rangka
kecelakaan bagi bidang swasta sekaligus. Skema bagi sektor swasta adalah sejenis asuransi
dan membutuhkan pembayaran bulanan secara teratur oleh pekerja-pekerja yang terdaftar
yang mempunyai kurang lebih pekerjaan tetap. Program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK)
meliputi pensiun bagi janda-janda dan anak-anak yatim sekaligus pembayaran dalam kasus
kecelakaan, tetapi tidak ada asuransi lanjut usia dan kesehatan. Yang disediakan adalah dana
providen untuk keperluan bagi lanjut usia (F. dan K.von Benda-Beckmann, 1995:82). Pada
tahun 1992, telah disahkan Undang-Undang jaminan sosial yang bam, yang cakupannya luas
sekali. Ianya meliputi seluruh kepentingan pekerja, dan dalam prinsipnya setiap pekerja
berhak atas jaminan, meskipun partisipasi akan bertahap waktunya. Benefit meliputi: asuransi
ganti kerugian bagi kecelakaan dan sakit sehubungan dengan tugasnya, asuransi jiwa, dana
jaminan pensiun, pengobatan secara cuma-cuma bagi pekerja, pasangannya, dan sampai tiga
anak. "Pekerja" dalam hubungan ini meliputi semua yang self-employed (bekerja secara
mandiri) dan dalam prinsip teoritis juga mencakup sejumlah besar orang yang bekerja pada
sektor "informal" di perasahaan-perusahaan kecil yang masih berjalan tanpa suatu bentuk
asuransi yang diatur oleh negara, sekaligus penduduk pedesaan terutama yang terkait dalam
pertanian seperti petani atau buruh tani.
Selain dari sekuritas sosial yang tersebut di atas, pada tahun 1980-an Departemen
Sosial telah memulai proyek-proyek sekuritas sosial bagi empat kategori orang-orang yang
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sangat berkepentingan: janda-janda, anak yatim, cacat dan lanjut usia. Dari catatan Kantor
Departemen Sosial Kabupaten Barm dipeoleh keterangan bahwa proyek-proyek seperti ini
sudah dimulai sejak PELITA m (1979-1984). Proyek-proyek itu dirnaksudkan untuk
membukakan lapangan kerja atau meningkatkan pendapatan mereka. Anggota masyarakat
yang miskin yang terjangkau oleh proyek ini masih sebagian kecil. Karena itu masyarakat
petani di pedesaan mengharapkan agar proyek-proyek semacam ini dapat lebih digalakkan
sehingga dapat menjangkau sebagian besar dari mereka yang betul-betul tergolong miskin.
Pada tahun 1993 presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi yang dikenal
dengan Instruksi Presiden No.5/1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
Berdasarkan atas instruksi itu maka pada bulan April tahun 1994 pemerintah mulai
melancarkan suatu program yang dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (DDT) yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat usaha untuk memerangi atau mengentaskan
kemiskinan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jumlah dari desa-desa
yang telah menerima dana program IDT, yang tercatat pada bulan Januari 1995 yang lalu ada
19.231 atau 93% dari total 20.633 desa-desa yang tergolong desa tertinggal. Jumlah dari
kelompok masyarakat yang telah terjangkau oleh program itu ada 89.423 dengan jumlah
anggota 2.515.904 kepala keluarga.
Di Sulawesi Selatan, selain pelaksanaan sekuritas sosial seperti disebutkan di atas,
sebelumnya oleh pemerintah telah dilakukan berbagai usaha dalam rangka membantu petani
kecil di pedesaan. Di antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah
penerapan undang-undang landreform. Kasus penerapan undang-undang landreform di Desa
Madello Kecamatan Barru Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dilakukan pada tahun 1967
di dua kampung yaitu Palie dan La Pao dan dapat dikatakan berhasil. Hanya saja dalam usaha
selanjutnya yaitu penerapan undang-undang yang sama pada tahun 1977 di Desa Madello
juga, yaitu di wilayah Kampung Madello, dari sudut pandangan masyarakat sulit dikatakan
berhasil. Selanjutnya, pemerintah memperkenalkan penanaman jenis padi unggul dan
penggunaan pupuk, insektisida dan lain-lain teknik bertani yang baru. Di samping itu,
pemerintah juga mendirikan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan tujuan untuk membantu
kelompok penduduk yang dalam posisi ekonomi lemah. Menurut rencana pemerintah KUD
akan diadakan di setiap desa, meskipun hasil penelitian Ibrahim di Kabupaten Barru
menunjukkan bahawa masih banyak desa-desa yang belum terjangkau atau sebagian yang
sudah terjangkau tetapi tidak aktip (Ibrahim 1979).
Dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi di pedesaan, secara historis
orang Bugis bertumpu pada mekanisme-mekanisme hubungan-hubungan kekerabatan,
persaudaraan, pertetanggaan, persekampungan, dan pelindung-pengikut, seperti telah
disinggung oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam hubungannya dengan pokok-pokok kajian
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mereka masing-masing.
Masyarakat Bugis adalah masyarakat berbentuk appang, rapu (kelompok-kelompok
keluarga) yang direkatkan oleh siriq (harga diri). Orang-orang yang masseddi siriq (bersatu
siriq) merasa harus tolong-menolong kalau ada kesusahan apa pun, baik berupa kekurangan
bahan makanan, maupun berapa perkelahian dengan alasan menjaga siriq (Errington,
1977:45). Mattulada mengungkapkan lebih jauh bahwa di antara mereka yang memiliki siriq
dan pesse (solidaritas sosial) secara bersama-sama merasa berkewajiban untuk bekerjasama,
bantu-membantu dan bersetiakawan dalam lapangan-lapangan kehidupan yang meliputi antara
lain: kehidupan kekeluargaan, yang dinyatakan dalam kelahiran, perkawinan dan kematian;
kehidupan kepercayaan yang dinyatakan dalam berbagai upacara ritual, pengorbanan dan
pengabdian; kehidupan kemasyarakatan yang dinyatakan dalam kerjasama, milik dan usaha
bersama untuk kepentingan negeri (Mattulada, 1977:50).
Dari hasil-hasil penelitian terdahulu terangkap bahwa kategori-kategori sosial seperti
orangtua lanjut usia, janda-janda dan anak-anaknya, orang-orang dewasa yang belum kawin
dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, anak-anak yatim, anak-anak yang orangtuanya tidak
mampu menjaminnya, anak perempuan dan suaminya yang kadang-kadang sampai punya anak
masih juga belum mampu berdiri sendiri, mereka itu mendapat jaminan sosial berupa tempat
tinggal (menumpang), makanan bersama dari satu dapur, pakaian dan untuk keperluan
tertentu juga uang dari kepala keluarga. Ada pun keperluan bantuan tenaga di bidang
pertanian, mereka memperolehnya dari sistim tolong-menolong secara bergilir di antara
anggota keluarga dan tetangga (Lineton, 1979:168). Dan juga di antara mereka yang
sawahnya berdekatan letaknya (Abu Hamid, 1983:90).
Selain keluarga sebagai pemberi jaminan atau bantuan sosial, secara historisponggawa
(pelindung, patron) juga memegang peranan penting dalam hal ini. Seperti diungkapkan oleh
Pelras bahwa di samping perlindungan yang diharapkan dari patron dalam keadaan
ketidakamanan dan kekacauan yang sering berkecamuk pada masa lalu, barangkali manfaat
yang terpenting adalah jaminan sosial yang diperoleh, yaitu kepastian akan selalu tersedianya
sandang-pangan dan alat-alat (termasuk tanah) yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan
pokoknya (Pelras, 1981:8). Seperti juga yang diungkapkan oleh Chabot bahwa pelindung
menjaminpengikut-pengikutnya yang belum kawin dengan menampung mereka di rumahnya,
memberinya makan dan pakaian dan juga ada kesempatan untuk dikawinkan dan dipestakan.
Sesudah kawin (satu kali) maka pasangan tersebut mendapat tempat tinggal dan padi sesudah
panen (Chabot, 1950: 105). Hasil-hasil penelitian yang muncul kemudian, masih juga
memberikan gambaran akan pentingnya peranan yang dimainkan oleh patron, seperti
diungkapkan oleh
Lineton bahwa Kepala Wanua Klola kadang-kadang anggota
rumahtangganya terdiri dari lebih 20 orang: keluarga, pengikut, pembantu dan anggota dari
sekte agama yang dia pimpin. Bahwa orang kaya, terutama bangsawan, sering mempunyai
sejumlah pengikut dan anak-anak dari orang miskin (Lineton, 1975:58). Selain bantuan
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