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RINGKASAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempermasalahkan interaksi antara pendatang 

dan masyarakat asli di Mentawai, khususnya interaksi dalarn aktifitas ekonomi. 

Kemudian bagaimana relevansinya dengan konsep patron klien. 

Jenis penelitian ini bersifat desktiptif yang bertujuan menggambarkan realitas 

sosial dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi. Sedangkan informan penelitian 

adalah pendatang clan masyarakat asli yang terlibat dalam aktifitas ekonomi. Metode 

yang dipakai dalarn proses pengumpulan data adalah wawancara, observasi langsung 

terhadap informan. 

Hasil penelitian menunjukan, secara ekonomis hubungan antara pendatang dan 

masyarakat asli diawali dengan pertukaran barang dan jasa. Bagi pihak luar pertukaran 

barang dan jasa tersebut, masyarakat asli Mentawai berada pada pihak yang me*. 

Ternyata hubungan itu saling menguntungkan, pada saat mereka butuh uang, ataupun 

tidak memiliki peralatan pengolahan hasil ladang untuk sementara pendatang 

mengatasinya. Dan memang hubungan pendatang dan masyarakat asli itu didasarkan 

atas unsur saling menguntungkan, tanpa adanya unsur saling menguntungkan hubungan 

itu sendiri tidak dapat berlangsung. 

Untuk menjamin kelangsungan hubungan yang telah terjalin antara pendatang 

dengan penduduk asli, keduanya melengkapi hubungan sebagai teman, tetangga 

ataupun sebagai kerabataubungan ini dapat te rjadi karena keduanya warga desa yang 

sama, saling memanggil dengan sebutan kawan, saling kunjung mengunjungi pada saat 

hari besar, pesta perkawinan, dan pada saat masyarakat asli punya waktu luang. 

Di samping itu, bertahannya hubungan pendatang dengan masyarakat asli sebagai 

hubungan patron klien, ditentukan oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan, antara 

lain ketergantungan masyarakat asli terhadap pola pertanian dan pemasaran hasil 

produksi mereka,, Hasil pertanian yang mereka produksi jarang dijual kepada sesarna 



masyarakat asli tetapi kepada pendatang yang terlibat dalarn aktifitas ekonomi (bisa 

pegawai negeri, polisi, clan pengembang agama). Pola pertanian yang mereka lakukan 

tidak punya waktu dalam menanam dan memanen. Ada waktu-waktu tertentu 

masyarakat tidak mau mengoiah atau memetik h i 1  ladang mereka karena harga turun. 

Tanaman yang ada merupakan tanaman turunan, artinya tidak banyak tanaman baru 

yang ditanam, serta masyarakat asli tidak mungkin melakukan peke jaan lain kecuali 

memburuh dipelabuhan pada saat kapal datang, jika memperoleh penghasilan yang 

banyak,habis dipergunakan untuk minum-minum di kedai atau membeli barang-barang 

konsumtif. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat asli mengalami kesulitan pada 

saat membutuhkan uang, masyarakat tidak melihat aitematif lain selain melakukan 

hubungan dengan masyarakat pendatang. 

Usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat asli 

untuk memasarkan h a i l  produksi seperti dengan mendirikan koperasi di desa dimana 

penelitian dilakukan. Usaha ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, 
// 

tenyata usaha-usaha ini tidak dapat berbuat seperti apa yang dilakukan pendatang 

terhadap masyarakat asli. Pendatang tetap menikmati kedudukannya sebagai pihak 

yang selalu beruntung dan masyarakat asli tidak melihat altematif lain, selamanya 

mereka secara ekonomi tetap dalam keadaan mendapat sedikit keuntungan. 



SUMMARY 

The research is aims to discuss a phenomenon of interaction between immigrants and 

indigenous people in the island of Mentawai, West Sumatera. The interaction is focuses 

on economic activities and its relevants with patron client concept. The study categorized 

as descriptive research with a purpose to provide a picture of social reality using concepts 

of Sosiology. The informants are immigrants and indigenous people who are participate 

actively in economic activity. Methods used to collect datas are vary, including interview, 

direct observation towards informants. 

Results of research has shown, economically, a relationship between immigrants and 

indigenous people is begun by a trading by exchange of goods and services. In a view of 

transaction outsider who is not involved in the exchage, indigenous people is positioned 

in a loss side. Actually, the exchange relationship maintains a mutual benefit. It can seen 

by how in case the indigenous people has no money or lack of equipments to process an 

agricultural product, the immigrants could give a help to overcome the difficulties. In 

fact, without a value of mutual benefit, trade transaction among both sides could not 

realized. 

In order to guarantee a sustainability of the relationship, the immigrants and 

indigenous people have equipped the relationship with value of friendship, neigborhood 

and even a colleague. These values have emerge because both side living in a same 

village, calling each other by "jXend', paying a visit in special days, go to party, and in a 

spare times. Besides that, a sustainability of the relationship between immigrants and 

indigenous people as a patron client pattern determined by socio-cultural condition as 

well as the environment. It is appear by a dependence of the indigenous people to 

agriculture and trading pattern of their corps product. The corps their produce are seldom 

to sell for their community but mostly to immigrants or visitor (such as government 

officials, police, missionaries et cetera). They do not have a specific time for planting and 

harvest season in their agricultural pattern. There are some times when the people could 

not process and take their production because of low price. Most of the plants come form 

their ancestors as a natural heritage. There is very few new plantaion in the island. The 



indigenous pcople arc not able to Iind another job to earn their living except work as a 

porter in a harbour, in case ships come to the island. Sometime they get an extra income 

by doing this activity. Unfortunately, they spend the money through buy an alcoholic 

drink and buy various kinds of consumtive goods. 

This condition causing social problems for the--indigenous.- By the time- they -need- a 

financial resource, there is no alternative but build a trade relationship with the 

immigrants. Various efforts have been doing by a local government to solve the 

problems, especially through a policy to support an aspect of production selling, by 

establishing a village cooperation for example. This program has not been shown a 

significant result. The direct economic transaction between the indigenous and the 

immigrants is still more popular, altough the immigrants and visitors receive more 

financial gain in this events. 
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A. Latar Belakang Perrnasalahan 

Surnatera Barat yang selama ini dianggap sebagai provinsi yang identik dengan 

suku bangsa Minangkabau, ternyata didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai 

suku bangsa. Disarnping suku bangsa yang berasal dari daratan pulau Andalas, ternyata 

hidup juga sejumlah suku-suku bangsa yang berasal dari kepulauan di sebelah barat. 

Salah satunya adalah suku bangsa Mentawai. 

Istilah Mentawai yang digunakan oleh pihak luar mempunyai konotasi yang 

merendahkan. Bahkan pada masa lampau seorang warga dari daratan yang melakukan 

penyimpangan diperolok-olok sebagai "lego pagai" yang artinya terbelakang, bodoh, 

tidak beradat dm sebagainya. Pandangan yang merendahkan itu hingga kini masih 

berlaku, dan diperkuat dengan perbedaan agama. 

Dalam konteks pembangunan dewasa ini, mereka lebih dikenal sebagai suku 

terasing yang biasanya dijadikan kambing hitam. Bahkan seringkali mereka dianggap 

pengembara, dan banyak predikat lainnya. Oleh karena itu, mereka hams di "bina". 

Pandangan negatif itu mendapat reaksi kuat dari berbagai warga masyarakat 

terasing sendiri yang tidak menerima perlakuan yang merendahkan martabat penduduk 

Mentawai. Dan kini juga program pembinaan "diprotes" konotasi yang merendahkan. 

Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan 

'Arat Sabulungan', agama orang Mentawai. Dalam tiga bulan orang Mentawai hams 



~ne~nil ih salah satu agairia yang diakui ole11 pe~nerintah. Pengliapusan atau pelarangar~ 

'Arat Sabulungan' ini discrtai pcrusakan dan pcmbakaran bcnda-bcnda yang bcrkaitan 

dengan upacara keaga~naan (Setyawan Sunito, 1988: 1). Sejak saat itulah praktek-praktek 

yang berkaitan dengan kepercayaan asli itu dilarang pula. Misalnya praktek-praktek 

penye~iibuhan yang di-ialankan Sikcrci'. Pada waktu bersa~naan pe~nerintah juga melarang 

pcnggunaan atribut yang dianggap tidak pantas, tcrmqsuk memclihara rambut panjang, 

memakai perhiasan manik-manik, maupun m e ~ a k a i  kabit (cawat) yang biasa dikenakan 

oleh kaum pria, maupun menjalankan kebiasaan niengasah gigi dan nierajah tubuh 

(Yando Zakaria, 1996: 1 1 I). 

Bcrsamaan dcngan kcbijaksanaan pcnghapusan agama asli, bcrbagai proyck 

pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah di kepulauan Mentawai antara lain 

proyek PKMT (nieniusatkan dan meniukinikan kembali kelonipok-kelonipok sosial yang 

berpencar kecenderungan dalaln bebel-apa kampung). Proses ini dirnulai sekitar tahun 

1974 (Roza, 1997, hal. 6). 

Di samping itu, adanya upaya untuk mengangkat harkat dan taraf hidup 

niasyarakat disclenggarakan program peningliatan gizi. lieseliatan dan peningkatan 

pendidikan masyarakat. Khusus di sektor pendidikan, sarana penidikan yang tersedia 

sampai tahun 1994 tcrcatat 82 gcdung di bidang sckolah dasar dengan jumlah murid 

9.842, jumlah guru tercatat 353 orang. Di bidang pendidikan menengah, tersedia 5 SLTP 

dengan jumlah niurid 1.207 orang dan jumlah guru 100 orang. Sedangkan SLTA hanya 

ada satu milik swasta dengan 10 murid (Suara Pembaharuan, 2 Agustus 1994). 



Masalah lain yang ~nenyangkut sulnber gays rnanusia adalah sedikitrlya penduduk 

Mcntawai (rata-rata pcnduduk pcrdcbatan kilomctcr 12 jiwa). Untuk itu, pcmcrintah 

menyediakan lahan 54.200 hektar, sebagai lokasi penampungan 20.000 kepala keluarga 

transniigrasi (Suara Pembaharuan, 2 Agustus 1994). 

Upaya mengatasi kelatarbelakangan dan ketertinggala~l masyarakat Mentawai itu 

bcrsumber pada pandangan bahwa tradisi pcnduduk bcrtcntangan dan mcnghambat 

pembangunan. Cara hidup yang terikat kuat dalaw tradisi hidupnya tidak dapat 

meniberikan sumbangan pada pembangunan, dan mengakibatkan masyarakat Mentawai 

tertirlggal (Satyawan Sunito, 1988: 7). Mqlah dipandang dapat rnerusak proses 

pembangunan yang dijalankan (Dovc, 1985: XV). 

Sejak masa pembangunan nasional itula kepulpuan Mentawai menjadi salah satu F 
pusat kegiatan ekonomi yang niengundang peqdatang untuk mengadu nasib. Kehadiran 

suku bangsa lain kecet~derungan Mentawai mempunyai beberapa kepenti ngan, antara lain 

untuk mengcmbangkan agama, menyclcnggarakan administrasi pcmcrintahan atau 

kegiatan usaha (perusahaan I-IPI-I). Di samping itu, Mentawai juga didatangai untuk 

aktifitas ekononii (pada unlumnya bennaksud berdagang). Akliirnya , masyarakat asli 

akan berhadapan dengan pendatang yang mempunyai berbagai keunggulan yang berbeda- 

beda, schingga masyarakat asli, bcrhubungan dcnggn pcndatang untuk kcpcntingan 

pemerintahan (pembangunan), agama, dan kepentingan ekonomi. 

Dalam berhadapan dengan pihak pendapng biasanya penduduk asli menjadi pak 

yang dirugikan, karena hubungan yang bersifat superspbordinat, lnaupun karena ~nereka 

mcmang tidak mcmpunyai pilihan untuk mcnghadapi pcndatang dcngan scgala 



keunggulan. Penduduk yang rnasill petani subsisten dalarri rnengolah surnber daya alarn- 

sckcdar untuk mcmcnuhi kcbutuhan kcluarga schari-hari bcrhadapan dcngan pcndatang 

yang orientasinya ekonomi adalah untuk mcngc.iar kcuntungnn materi. Walaupun mcrcka 

mcrasa tersinggurig dengan periggunaan istilali niaupun perlakuan yang merendahkan, 

dalarn kenyataannya rnereka belurn seperiuhnya dapat r~iengikuti kegiatatl sosial, ekoriorni 

dan politik yang lcbih luas sccara mcnguntungkan. 

Sebagaimana dapat diikuti dalam berbagai tulisan masyarakat Mentawai pada 

hakekatnya adalah peladang yang melakukan kegiatan ekonorni, sekedar untuk 

rnemenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari (ekono~ni subsisten). Dalarn 

pcrckonomian orang Mentawai, bagian tcrbcsar dari hasil produksinya dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalaupun mereka membutuhkan kebutuhan 

hidup yang tidak mereka hasilkan seperti parang, pacul, dan tembakau, mereka akan 

rnclakukarl trarlsaksi dcrlgarl sistern 'barter'. Di dalaril rllasyarakat Mentawai, 11asil 

usahanya dipcrtukarkan sccara langsung dcngan orang-orang yang mcmbawa barang 

yarig dibutuhkannya. Akan tetapi bisa terjadi, bahwa rasio pertukaran antara satuan- 

satuan produksi yang dihasilkan oleh niasyarakat Mentawai dengan barang yang 

dipertukarkanriya tidak seimbang. 

Pada dasawarsa tahun 1970-an, pcrtukaran dcngan mcmakai sistcm bartcr di atas 

sudah mulai berkurang, produksi yang dihasilkan sudah menggunakan alat tukar 
I 

(pembayaran), yang nielakukan tukar-nienukar adalah orang-orang pendatang di luar 

suku bangsa Mentawai. Proses-proses transaksi pada rqasyarakat Mentawai adalall dalarn 



bentuk pertukaran hasil ladanghutan (mencari manau, rotan, gaharu, kelapa, cengkeh dan 

minyak nilam). 

Aktifitas masyarakat Mentawai pada dasarnyg kegiatan ekonomi berburu dan 

meramu. Kegiatan pericarian hasil hutan nierupakap kegiata~i yang bertumpu pada 

ekstraksi sumber daya alam. Dalam berburu dan meramu manusia selalu tampil sebagai 

pcmctik sumbcr daya yang discdiakan olch alam tanpa pcmah ikut campur di dalam 

pertumbuhan dan eproduksi sumber daya tersebut (Testart, 1988). 

Sebagai peniburu dan peramu, masyarakat Meqtawai tidak nienliliki kemampuan 

untuk mengatur jumlah dan mutu hasil kerja. Mereka bekerja dengan ketidaktentuan yang 

tinggi (Acheson, 198 1). Masyarakat Mentawai tidak mampu mempcrkirakan berapa bcsar 

hasil yang mereka dapatkan, karena mereka tidak melakukan campur tangan terhadap 

pertunibuhan biologis dan reproduksi tanaman. 

Gcjala ini suatu sumberdaya mengalami penqrunarl rnutu sctelah daya dukung 

lingkungannya tcrlcwati, schingga produktifitas sumbcrdaya tersebut juga ikut mcrosot. 

Akibatnya masyarakat Mentawai sukar mendapatkan hasil hutan. Kemunduran itu juga 

disebabkan adanya peraturan-peraturan tentang pemanfaatan haasil alam. Jadi 

kemunduran tersebut bukan hanya disebabkan oleh menipisnya cadangan hasil hutan 

karcna tingginya tingkat pcncarian hasil hutan yang dilakukan masyarakat Mentawai. 

Penurunan upaya pencarian hasil hutan, terjadi saat permintaan pasar menjadi 

tidak seimbang dengan suniber alam yang tersedia. Disinilah ~nasyarakat Mentawai tidak 

meningkatkan usaha pencarian hutan, sebab bila ia terus pergi kecenderungan hutan, 

barang yang mcreka cari juga sudah berkurqng juiplahnya. Pada waktu yang sama 



pelicarian hasil liutari sudah menjadi usaha kapitalistik. Sellitigga kepulauan Mentawai 

mcrupakan pusat aktifitas ekonomi. 

B. Peruiiiusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalali kajian in i  hendak 

mcngungkapkan pola-pola hubungan antars pcnduduk asli (Mentawai) dcngan 

pendatang. IIasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam aktifitas ekonomi 

niasyarakat Mentawai bekerjasaii~a dengan pendatang; dalam penjualan hasil pencarian 

hasil liutan. Para pendatang lnemberikan pinjaman kepada lnasyarakat Mentawai untuk 

mcmbcli kcbutuhan pokok masyarakat Mcntawqi. Scmcntara itu pcngembalian pinjaman 

dilakukan setelah hasil pencarian mereka dijual kepada pendatang (SPKM, CI dan 

WALHI, 1993: 8). 

Permasalahannya adalah bahwa hubungan yang dilakukan meriilnbulkan 

kctcrkaitan antara pcndatang dan masyarakat Mcntawai dalam pcnjualan hasil ladang 

mereka. Fenomena ini terjadi, masyarakat asli membuat utang kepada pendatang 

sehingga menciptakan kondisi ketergantungan. Gejala ini akan merighambat pendatang 

lain untuk melnbeli apa yang dihasilkan oleh masyarakat Mentawai. Untuk kelangsungan 

hubungan tcrscbut tidak hanya semata-mata hubungan ckonomi tetapi juga muncul 

hubungan sosial, seperti memberikan pinjaman uang. 



11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian Abdurrachman menunjukkan hubungan khusus antara pimpinan 

dengan yang dipimpin yang bersifdat pribadi, dalam ilmu antropologi disebut patron 

client relationship, dikenal dengan istilah bapak anak buah. Hubungan ini bersifat 

pribadi, berdasarkan kemauan timbal balik saling memberi dan menerima secara 

informal. Seperti halnya di Sulawsi Selatan, dalam ha1 ini juga anak buah dijadikan 

tulang punggung yang setia untuk membantu terselenggaranya upacara-upacara (1982). 

Begitu juga Ahimsa, mencoba menjelaskan bahwa hubungan patron Hien telah 

membudaya pada suku bangsa Bugis Makasar, ha1 ini tercermin dalam konsep 

"'minawang', dimana 'karaeng' sebagai patron memberi banyak bantuan kepada 'ana- 

ana'nya' sebagai klien, sedangkan 'ana-ana' tersebut bekerja untuk kepentingan 

'karaengnya'nya, dan hubungan diantara keduanya telah te rjalin erat. 

Hubungan patron klien tidak hanya terdapat di daerah pedesaan, Suparlan (1980) 

dalam pembahasannya mengenai golongan berpenghasilan rendah di ibukota Jakarta, 

menemukan bahawa salah satu dari ciri kebudayaan kemiskinan di Jakarta dimiliki oleh 

golongan berpenghasilan rendah clan di sinilah terdapat hubungan patron klien. Adanya 

hubungan patron Mien inilah yang menyebabkan mereka dapat bertahan hidup di kota 

Jakarta. Patron bagi mereka bertindak sebagai pelindung untuk mendapatkan kartu 



penduduk, ~iie~nberika~i  nodal usaha, me~iiberikan te~npat linggal dan juga ~nelirldu~lgi 

mcrcka dari pcmcrasan-pcmcrasan. 

Pola hubungan patron klien juga terdapat dalam pekerjaan angkutan umum 

(bemo, bis, oplet dan sebagainya) dimana para calo sebenarnya bertindak sebagai 

pelindung para supir, dari pelnerasari dan ancarnan. Sebagai pelindung rnereka ~nenuntut 

pajak pcrlindungan dari yang dilindungi, scbagian uang tncrcka pcrolch discrahkan 

kepada kepala atau pelindung (calo), sehingga dalam ha1 ini, para calo tersebut klien dari 

kepala calo (yang biasanya hadir pada waktu pengurnpulan uang). Hubungan semacam 

ini juga terdapat dalatn golongan orang gelandangan, ~nereka yang lebih le~nah tnenjadi 

klicn bagi mcrcka yang lcbih kuat lagi. 

Selanjutnya, Suparlan mengatakan hubungan patron klien diantaranya golongan 

berpenghasilan rendall mempunyai bentuk dan pola bcrvariasi. Diantaranya ada yang 

me~npunyai hubungan sebagai bapak dan anak, tetapi ada juga ~ne~npunyai hubungan 

yang bcrada diantara kcduanya, yaitu: scbagai bapnk anak, tctapi dilain pihak juga 

bersi fat hubungan eksploitasi si anak ( 1980: 10- 13). 

Masih pada pola hubungan patron klien di daerah perkotaan, Ngadisah 

~netie~nukan pola liubungan patron klien tercipta antara ketua kelompok pedagang kaki 

lima dcngan anak buah di sckitar Pasar Minggu, Jakarta Sclatan. Dalam kchidupan 

sehari-hari pedagang pasar di Pasar Minggu, baik dalam hubungan dengan 

kclaugsungan usaha maupun kehidupan keluarga. Ketua kelo~npok berperan sebagai 

patron dan anak buahnya sebagai klicn. Scbagai patron ketua kelornpok me~npunyai 

pcran yang bcrtnacam-macarn, scpcrti; pcmbcri modal, mcnampung para pcndatang dan 



inerupakan tokoh spiritual bagi para kliennya. Setnua peran yang dibawakan ketua 

kclompok scbagai patron hcrmuara pada spatu tujuan rang utama yaitu: mcnjaga 

kelangsungan hidup usaha pedagang kaki lima (1987). 

Masalah hubungan patron klien pada pasyarakat nelayan juga ditemukan oleh 

Mangiang dalatn sutau penelitiannya di desq Mandangin. Patron klien di desa ini 

merupakan pola hubungan antara nelayan kaya di Satu pihak yang bcrperan scbagai 

patron, dan nelayan miskin di lain pihak yang berperan sebagai klien. Nelayan kaya pada 

musim tidak ada kegiatan menangkap ikan, memberi atau diminta bantuannya oleh 

nelayan miskin desa Mandangin untuk tnemen~hi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan 

mi skin scbagai pcncrima atau pcminta bantuan, membcrikan tenaganya untuk mcmbawa 

perahu-perahu nelayan kaya inenagkap ikan, atau nelayan miskin merelakan ikan hasil 

tangkapannya dibeli oleh nelayan kaya dengan harga pembelian ditentukan sendiri oleh 
I 

tlelayan kaya. Dengan adarlya pola hubungan patron klien ini ,  kesulitan-kesulitan yang 

scwaktu-waktu dapat mcngancam kcluarga paling tidak untuk scmentara dapat diatasi 

(Mangiang, 1980: 88). 

Berbeda dengan desa pantai di Riau, hubungan patron klien muncul ketika para 

nelayan dililit utang, dan tidak mampu merubah diri mereka dari kedudukan pasif sebagai 

klicn, tidak mcmiliki daya tawar mcnawar apapun dalgm tata niaga ikan, pola hubungan 

patron klien ini diperberat, karena patron yang ada di Riau harus berhubungan dengan 

patron-patron yang ada di Singapura (Mubiyarto, Sutrisno, 1988). 



B. Interaksi Pendatang dengan Masyarakat Asli 

Pada dasarnya intcraksi sosial dapat dilihat scbagai suatu proscs pcrtukaran antara 

pihak-pihak tersebut saling berhubungan karena tertarik pada pertukaran dengan 

mengharapkan ganjaran, baik intrinsik maupun eks/rin.c.ik (Blau, 1964 : 3 12; 1972 : 452). 

Dalam interaksi yang rner!jurus pada perlukaran itu ada dua syarat yang haws dipetiuhi; 

( I )  pcrilaku tcrscbut haruslah bcroricntasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai 

melalui intcraksi dengan orang lain, dan (2) pcrilaku terscbut harus bcrtu-juan untuk 

me~iiperoleh sarana bagi pencapaian tijuan-tujuan tersebut (1964: 5). Dengan deniikian 

tidak seluruh interaksi merupakan proses pertukaran. 

Di samping itu, pcrtukaran tidak hanya tcrbatas pada pcrtukaran-pcrtukaran 

ckonomi di pasar sa-la, tctapi juga tcrdapat dalam bcrbngai hubungan apapun. Pcrtukaran 

dapat saja terjadi dalam tukar nienukar pertolongan dalani pekerjaan sehari-hari antar 

tetatlgga, arltar pese~ta dala~n suatu perundingan, tukar-inenukar ide, antar anak-anak 

dalam pcrgaulan, dalam pcrtcmanan, dalam suatu dukungan sosial, antar politikus dan 

lain-lain. Oleh sebab itu, pcrtukaran mcmbcri kcuntungan, tctapi kcmudian keuntungan 

tcrscbut ~nc~i jad i  kcwajiban untuk tcrus mcncrus harus dikcmbalikan (E!au, 1972 : 452- 

457). 

Blau mcngatakan bahwa tidak sclamanya scluruh pihak mcncrima ganjaran scsuai 

bersifat simetris. Dalam kenyataannya pertukaran-pertukaran yang terjadi demikian 

mudahnya berkenibang nienjadi hubungan persaingan, diniana setiap orang sering 

~nenunjukkan garijaran yang diberikannya bertujuan metiekan orang lair1 di sarnping 

scbagai usaha untuk mcmpcrolch ganjaran yang lcbih baik. Disinilah rrluncul pcrtukaran- 



pe~tukaran yang tidak seimbang; dimana pihak yang lobili Inalnpu ~ n c ~ n b e r i k a ~ ~  garuara11 

yang lcbih (ganjaran bersifat asimctris) akan vcnjadi pcnguasa atas pihak-pihak yang 

lain yang tidak (kurang) mempunyai kemampuan yang sama dalam penyediaan 

sumberdaya tersebut (Blau, 1964: 1 18: Poloma, 1964: 44-85 dan 94). 

Dalam ganjaran yang bersifat asimetris, ~naka ada pihak-pihak yang statusnya 

lebih tinggi dan ada pihak-pihak yang statusnya lcbih rendah. Pcnclitian yang dilakukan 

Ngadisah, menyebutkan, bila hubungan asimetris ini diwarnai dengan hubungan personal 

(bukan kontraktual) maka yang berlangsung disini adalah hubungan patron klien 

(Ngadisah, 1987: 3 1). 

Dalam hubungan yang asimetris dapat dijelaskan mcngapa hubungan patron klicn 

merupakan hubungan kaum berpunya dengan yang tidak berpunya, yang pintar dan yang 

tidak peduli, serta yang berkuasa dan yang secara politis tidak mempunyai kekuatan 

apapun. Mengutip Bruno Robert, Ngadisah men-ielaskan, jika dilihat dari sumber yang 

dimiliki patron, terdapat tiga jenis hubungan pgtron klien, yakni klicntalisme 

(clientalisme), patronase politik (political patronage) dan korporatism) (Ngadisah, 1987: 

32). 

lstilah klientalisme untuk menunjuk pada hubpngan yang dibcntuk antara orang 

yang tcrgantung dengan patron karcna patron yang meppunyai sumbcr yang berasal dari 

dirinya sendiri, memberikan barang-barang atau jasa kepada pengikut-pengikutnya. Di 

lain pihak, apabila seorang individu atau scbuah group mernonopoli akses-akses 

masyarakat yang mendistribusikan sumber-surnber umum sebagai pemberian untuk 

mcmpcrolch dukungan dan kcsctiaan, discbut patronasc politik. Dalam bcntuk yang 



kliusus, patronase yang mengarnbil irnbalan keuntungsn dengan pengontrolan organisasi 

oleh patron discbut korporatismc. 

Selanjutnya, dikatakan oleh penulis bahwa hubungan patron klien dapat turnbuh 

pada kondisi sosial dimana pcndapatari kotor ~iiasyarqkat tidak inerata, mobilitas sosial 

terbatas, kelu~npulian atau kebarigkrutan pemerintahan, menururinya penghargaan 

tcrhadap hukurn dan kctcrtiban dan karcna pcrang sipil. Kckacauan sosial biasanya 

meningkatkan perlindungan informal yang diberikan oleh hubungan patron klien dan 

kekuasaan tradisional. Ditanibahkan oleli Jobert pang dikutip oleh Ngadisah baliwa gejala 

"patronase" dan "clientalism" diternukan di daerah pedesaan, daerah kurnuh di dunia 

ketiga dan oraganisasi yang bcrakar dan inasyarakat tcrkaya. Tidak mengherankan gcjala 

patronasc rnerupakan ge-jala universal (J. Boissevain, 1969: 379-386). Narnun demikian 

hubungan patronase dapat lebih tunibuli dan berkeqibang dalam masyarakat tertentu 

daripada lnasyarakat yang lain (J. Waterbury, 1 '3;77). 

Pclras (1971: 1) tncnycbutkan hubungan patron klicn ini dcngan hubungan tidak 

setara antara seorang pernuka masyarakat dcngan scjumlah pen@ kutnya. I Iubungan ini 

berdasarkan pertukaran jasa, dinlaria ketcrgantungan klien pada patron diinibali dengan 

perlir~dungan patron terhadap kliennya (Dikutip oleh 'ratjong Mamppawa 1986. Hal 8). 

Lcbih jauh dikcmukakan olch Tatjong, bila pcrsahabatan yang hcrsirat 

instrurncntal mcncapai suatu titik ketidakscimbangan yang maksimal schingga seorang 

saliabat deniikian unggul terhadap yang lainnya dala~ii kemampuannya ~iieniberikan 

baratig-barang dan jasa, ~naka hubungan persahabatan ~nendekati tilik kritis untuk 

sclanjutnya mcnuju kcarah hubungan patron klicn. Ilubungan patron klicn mcrupakan 



persahabatan yang berat sebelah. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh patron lebih 

segera nampak, baik berupa ckonomi, maupun dalam bcntuk pcrlindungan terhadap 

pemerasan-pemerasan yang sah maupun tidak sab dari pihak penguasa. Sebagai 

imbalannya maka para klien memberikan modal lingkup yang tidak nyata (intangible 

assets) seperti loyalitas, informasi-infonnasi, atau dukungan politik (Dikutip dari Eric R. 

Wolf, 1983. ha1 16-17). 

Dalam bahasa lain, Scoot (1972) mendefinisikan hubungan patron klien adalah, 

suatu kasus hubungan antara dua orang yang scbagian besar nielibatkan persahabatan 

instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kcdudukan sosial ekonominya (patron) 

mcnggunakan pcngaruh dan sumbcrdaya yang dimilikinya untuk mcmberikan 

perlindungan atau keuntungan kedun-duanya kepada yang lcbih rendah kedudukannya 

(klienj, yang pada gilirannya menibalas pe~nberian tersebut dengan ~iiemberikan 

dukungarl yang umum dan bantuan termasuk jasa-jqsa pribadi kepada patron (dnlam 

Hcddy Shri Ahimsa Putra, MA. 1988, hal. 2). 

Dikatakan seianjutnya oleh penuiis tersebut, hubungan ini berbeda dengan 

hubungan diadik yang berdasarkan atas wewenang fonnal jfornial authority) sepcrti 

dalam birokrasi, ataupun dengan hubungan atas dasar pemaksaan (coersion). Agar 

hubungan itu dapat bcrjalan dctigan tnulus, dipcrlykan adanya unsur-unsur tcrtcntu 

didalamnya. Unsur pertama adalah adanya anggapan hqhwa apa yang diberikan oleh satu 

pihak-entah berupa uang, jasa-nierupalian suatu yang berliarga bagi piliak lain. Melalui 

pemberian yang dipandang berharga ini pihak penerima kemudian merasa mempunyai 

kcwajiban untuk mcmbalasnya, schingga tcrjadi hubuqgan titnbal balik, yang mcrupakan 



unsur kedua dalam hubungan patron klien. Ketiga, li~bungan patronase ini  juga perlu 

didukung olch norma-norma dalam masyarakat yang mcmungkinkan pihak yang lcbih 

rcndah kcdudukannya (klien) mc!akukan perlawanan. Artinya salah satu pihak rnerasa 

bahwa pihak lain tidak meniberi seperti yang diharapkan, dia dapat menarik diri dari 

hubungan itu tanpa terliena sanksi apapun. 

Lebih jauh Scott juga mcngcmukakan bahcva hubungan patronasc mcmiliki ciri- 

ciri tertcntu yang membcdakannya dengan hubungan Vosial yang lain, yakni: (a) adanya 

ketinipangan (inequality) dalam pertukaran; (b) bersifat tatap muka (face to face 

character), dan (c) bersifat luas dan lneluas (diffuse flexibility). Mcngenai ciri petlama 

Scott mcngatakan bahwa dalam hubungan patronase tcrdapat ketimpangan pcrtukaran : 

(... di sini terdapat ketidakseimbangan dalalii pctukaran antara dua pasangan. yang 

niencerminkan perbedaaan dalani kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Dalam 

pengertian ini seorang klien adalah seseorang yang ~ ~ a s u k  dalaln liuburigan pertukaran 

yang tidak scimbang (unequal), di mana dia tidak mampu mcmbalas scpcnuhnya. Suatu 

hutang kewajiban membuatnya tetap terikat pada patron ( 1  972: 93). 

Jadi ketinipatigan terjadi karena patron berada dalam posisi yang lebih kuat, 

tinggi, atau lebih kaya daripada kliennya. Dalam posisj ini patron lnalnpu ~nelnberi lebih 

banyak kcpada si klicn daripada scbaliknya. pari si~iilah lahir rasa wajib mcmbalas 

kepada diri si klien. Namun rasa wajib mcmbalas ini juga hanya dapat bertalian selalna 

pemberian tersebut masih dirasakan berharga, yaitu dapat memenuhi kebutuhan 

"pokoknya", dan jika pertukaran didala~nnya belum mencapai "titik seimbang". 



Sifat tatap tnulia dalain liubungan patrori klien inenurijukkan bahwa sifat pribadi 

didalamnya. Scorang patron biasanya sangat mcngcnal klicnnya, dcmikian pula 

sebaliknya, dan ha1 ini membuat relasi antar mcreka juga bisa bertambah kuat dan dekat. 

Adanya hubungan timhal balik antar kedua belah pihak membangkitkan rasa saling 

percaya uiltuk menjaga pihak lain. Dengan adanya saling percaya ini seorang klien dapat 

bcrhamp bahwa si patron akan mcmbantu dirinya jika mengalami kcsulitan. Scbaliknya, 

si patron jiiga dapat mei~gharapkan dukungan kliennya pada saat dia memerlukannya. 

Eengan demikian walaupun hubungan ini bersifat "instruniental" - artinya kedua belah 

pihak inasill selalu r~ieinperliitu~igkan untunprugi hubungan tersebut bagi ~nereka, 

namun hak itu tidak berarti bahwa relasi tcrsebut bcrsifat nctral atau tidak mclibatkan 

hktor perasaan sama sekali, sifat tatap muka ini pulq serta terbatasnya sumber daya si 

patron membatasi junilah hubungan sosial yang dapat diaktifkan mcnjadi hubungan 

patronase, karena semakin banyak klien seorang patron, akan seinakin sulit baginya 

mcmpcrhatikan kliennya satu-persatu, dan ha1 ini akan mcngurangi kedskatannya dengan 

mereka. 

Ciri ketiga hubungan patron klien adalah sif'atliya yang luwes dan meluas. Dalam 

relasi ini  seorang patron tidak saja dikaitkan olch hubungan sewa-menyewa tanah yang 

pada umumnya mcnjadi dasar hubungan patronasc dcngan klicnnya, atau olch 

persaliabatan diantara orang tua mereka dan sebagainyq. Selain itu, bantuan yang diminta 

oleh seorang patron dari kl iennya dapat berniacgm-macani, mulai dari bantuan 

memperbaiki rumah, rnengolah tanah, mengantarkan anak ke sekolali sampai ke 

kampanyc politik. Di pihak lain, si kliennya mcmperolch bantuan dari patronnya tidak 



hanya kalau dia mengala~iii musibah saja, tetapi jnga k n ! ~ n  rlia !?~rngala~iii kesulita~l 

dalam mcngurus scsuatu, atau ingin mcngadakati kcramaiari tcrtcntu, atau ada kcperluan 

lainnya lagi. Pendek kata hubungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam 

keperluan oleh kedua belah piliak, dan sekaligus j ~ g a  merupakan seniacaln janiinan sosial 

bagi ~nereka. Karena itu rclasi ini  juga dapat ~nemberikan rasa tentra~n pada pihak yang 

tcrlibat di dalamnya. 

Definisi hubungan patron klien rupanya dirumuskan oleh Scoot berdasarkan atas 

uraian Wolf (E. Wolf, 1965), ~i~empunyai implikasi baliwa mereka yang rnasih terliitung 

kerabat tidah tercakup disilu, karena relasi patron klien dianggap berbeda dengan relasi 

kckcrabatan (dalam Hcddy Shri Ahimsa Putra, 1988: hal. 9). lv5ralaupun dalain rclasi 

kekerabatan juga terkandung rasa saling pcrcaya yang dapat dimanfaathan ulch scorang 

untuk mencapai tujuan tertentu, namun relasi kekcrabatan ~ncrupakan relasi yang 

dillasilkan scbuall proses sosialisasi yang panjang, scrta didasari nleh sanksi-sanksi sosial 

tertcnlu yang bcrsumbcr pada sistcrli nilai masyarakat yang bcrsangkutan. Lain halnya 

m n  ; n r t r r r m ~ n t ~ l  dengan hubungan patron klien yang mcrupaknr! hubungnn pcrsahab LI t U S ,  .I.JII U I I I U I I L u I ,  

rang tei-jalin karena masing-masing-~iiasing-masing pi hak saling mempunyai kepentingan 

pada orang-orang lain diluar hubungan iersebut. Disjni masing-masing-masing-masing 

individu merupakan sponsor bagi yang lain. Pcmbcdaan yang dilakukan olch Wolf ini 

walaupun tidak mcleset terasa masih kuat karena kurang ketatnya kritcria yang dipakai. 

Dalam ha1 inio ide noisse\;ain tampak ~iiemiliki fondasi yang lcbih baik dan kuat. 

Boissevain dalam penjelasan Heddy Shri Ahimsa Pulra mengemukakan bahwa 

hubungan kchcmbatan bcrbcda dcngan hubungan patron klicn ( I  988, hal. 10). Bagi dia 



hubungan bersifat ascribed. Artinya, posisi seorang dalaln suatu jaringan kekerabatan 

dipcrolch bcgitu saja, tanpa suatu usaha. Bcgitu lahir, scorang individu langsung masuk 

dalam suatu unit dan jaringan kekerabatan tertentu, yang menurut kebudayaan yang 

berlaku disitu memberinya seperangkat hak-hak dan kewajiban !e:',entu terhadap 

individu-individu tertentu pula. Mereka yang berada dalaln suatu unit kekerabatan yang 

sama diharapkan bersedia saling membantu. Bilamana scorang mcminta bantuan kepada 

kerabatnya, bantuan diharapkan akan diberikan secara sukarela, dan disitu kerabat yang 

dibantu tidak perlu merasa terbebani oleh kewajiban pntuk membalas bantuan tersebut. 

Bantuan yang diberikan juga tidak membuat pihak penerilna men-jadi lebih rendah 

daripada pembcri, karcna ha1 itu sudah dianggap sehagrii ha1 iumrah, sebagai akibat 

wajar adanya relasi kekerabatan antar mereka. Sebaliknya, jika kerabat yang dimintai 

bantuan menolak mengulurkan tangnnya, dia justru akan terkena sanksi tertentu. Ini 

berbeda dengan ciri-ciri hubungan patron klien. 

IJnsur penting dalam relasi patron klien adalah timbal balik (reciprocity), dan ha1 

ini diatur oleh norma-norma yang bcrbeda dcngan norlna dalam hubungan kckerabatan. 

Kalau nornia-norma yang mcngatur intcraksi antar kerabat holeh dikabkan krbeda antar 

satu kcbudayaan dengan kebudayaan lainnya, lnaka norlna yang lnengatur hubungan 

timbal balik ini dapat dikatakan universal sifatnya. Dua norma pokok di dalamnya 

adalah: (1) orang seharusnya membantu mereka yang telah menolongnya, dan (2) jangan 

menyakiti mereka yang telah menolong (A. Goulner, dalam Ahimsa, 1988, hal. 10). 

Meskipun berarti bahwa hubungan tilnbal balik tersebut tidak dipengaruhi oleh kondisi 

yang mclingkupinya. Rasa wajib untuk mcmbalas suatu pcinbcrian tcrscbut baginya, dan 



ha1 ini dipengaruhi lagi oleh berbagai faktoi lain, yang semuanya riicmbcntuk konteks 

sosial-budayanya. 

Seterusnya, Ahimsa mengemukaka:: bahiva hubungan patron klien ini tidak 

dipeiigarulii begitu sa-ja ole11 seorarig individu, tetapi harus dibangun. Bila seseorang 
I 

ingin mcmpunyai relasi semacam irii dcngan pihak Iqin maka pmberiati tersebut aka11 

dibalas (dala~n Fostcr, 1963). 

Lebih jauh Boissevain mengatakan bahwa makin jauh jarak kekerabalan 

seseoraiig dctigan orang lain, makin besar ke~nungkinan dia n~embuat perhitungan untung 

rugi dala~ri hubungati tersebut, setiingga hubutigan ity pula beralih kc bcntuk patronase. 

Masalahnya kcinudian adalah bahwa sccara cmpiris batas antara katcgori kcrabat dcngan 

yang bukan kerabat terutama dalam masyarakat dengan sistem bilateral serta frekuensi 

pcrtukaran dan pcrhitungan untuk rugi di dalariinyq tidal.: sc!a!u gampang di~iiinati. 

Dalam analisis kita memang dapzt membedakan berl~agai macam hubungan , dan ha1 itu 

mcmang pcrlu, nalnun pada tingkat kcnyiitanr! hidup schari-liari scring dilakukan (J. 

Boissevain, 1966: 2 1-22). 

Eisenstadt (1984) niengemukakan ciri dasar hubungan patron klien : (1). 

Hubungan patron klien biasanya pnrtikularistik dari kabur. (2). Interaksi dilnana 

hubungan ini didasarkan dicirikar; olch adanya pcrtukaran simultan dari tipe sumbcrdaya 

yang berbeda, terutama instrumental dan ekonoini, scbagaimana pada politik (dukungan, 

kesetiaan, hak suara dan perlind~ingan dan herjanji untuk saling membantu, soliclaritaq 

dan setia yang sntu terhadap yang lain). (3). Perti~karan sumberdaya biasanya diatur 

dalam bcbcrapa jcnis transaksi pakct, dimana tidak satupun dari sumberdaya in i  yang 



dapat dipertukarkan secara terpisah, tetapi hanya dalaln kombinasi yang ter~nsuk dala~n 

tiap tipc. (4). Sccara ideal, suatu elcmen kuat dari adanya hubungan tanpa syarat dan 

kepercayaan jangka panjang di dalam suatu hubungan ini. (5). IIubungan yang tejadi 

adalah sangat anibivalen, dimana unsur ini sangat kyat pada hubungan yang bersifat 

primer, sedang sangat le~nah pada hubungan vang - mesin tmlitik. (6) .  Pe~nebetltukan . 

hubungan antara patron dan klicn tidak scpenphnya lcgal bahkan lcbih banyak bcrsiht 

infomial, nieskipun sangat kuat dalam ha1 saling pengertian. Meskipun ikatan mereka 

seolah-olah berjangka panjang, namun hubungan pafron klien ini termasilk hubungan 

sukarela dan dapat sewvaktu-waktu sdiputuskan secara sukarela juga. (7). I-Iubungan i ~ i i  

dilakukan olzh individti atau jaringan individu dalam suatu cara vcrtikal. (8). Adanya 

kctidaksamaan dalam hubungan ini, jelas merupakan elcmen penting bagi monopoli 

patron,, tetapi dalatn keadaan tcrtcntu kctidaksnmaan ini sangat penting bagi klicn (S.N. 

Ei~isenstadt and L. Roniger, dala~n Tationg Mappawata, 1986, hal. 8). 

Sclanjutnya dijclaskan oleh Tatjong sda bebcrapa kontradiksi paradoks jlaiig 

mempakan keistimewaan dari pada hubungan patron klien ini, dimana yang paling 

pcnting diantaranya adalatl : a). Suatu kombinasi yarig qgak ganjil dan kctidaksamaan dan 

asitnetris dalatn kekitatan dengan pernyataan, saling golider dalanl hubungan pribadi, 

pcrasaan-pcrasaan antar pribadi dan kcwajibcn-kewpjiban. b). Suatu komhinasi dari 

kckuatan pclaksanaan dan cksploitasi dcngan fiubungan sukarcla datl saiing menolong. 

c). Suatu kombinasi dari tekanan padz s l i ng  m~nolonp dan solidaritas an:ara patron dan 

klien dengar, aspek lcgzl drtri !:ubungan ini ( 1  986, lial 10). 



Dia ~iic~~gc~nuakan baliwa ciri dasar yalig disebutlian di atas merupakan ha1 yallg 

umum bagi bcrbagai jcnis hubungan patron klicn, namun di luar dari ciri umum ini 

banyak ciri lain bcrdasarkan variasi dari !!ubungan patron klien itu. Varinsi hubungan 

yalig paling sederhana dan jelas ada!ah bcn:i~k liubunga~~ pribadi yang diadik dan bcrsifat 

setempat ya~ig dapst ditcrnukari dalam banyak litlgkurlgnn rigraris tradisional, se~nentara 

jaringan yang komp!ck dari patron, pcrantara clan klicn, dapa! ditec:ilkac dalam 

mas):arakat I<omplek atau yang sudah maju. 

Di tcmukan dalam litcratur-literatur bahwa pada masyarakat pang politik dan 

ekouoriii tcrbelaka!iglnh atau tingkat riiodernisasi yatlg i-endahlali yang menyebabkan 

bcrtahannya liubunga~i -liubunga!~ p2tron klicn itu. Namun ha1 ini ditolakiiya dcngail 

rrietlge~nukakan beberapa hasil peneli~ian yang rnembuktikan 'nah\va bukan seniata-mata 

keterbelakangan yang menimbulkwr~ Iiubu~~garl patroll klier~. Dijeiaskan bahwa pada 

~riasyarakatiliegara dimana titigkat ekorlo~iii periphery sarigat rendali, sehitigga 

pcnguasaan sumberdaya Icbih banyak dikuasai olch pusat, juga akan mcnimbulkan 

hubungan patron klien. negitu pula pada masyarakal yang herdasarkan konsep agalna, 

dimana Iianya kclonipok tertcntu yang dapat berhubungan langsung dcngal: a!:,rn 

tl-nse!~dental, juga akan menyebabkan terjadinya hubungati patron klien, dan masih 

hanyak contoh lain yang di kcm~~kakan.  

Eisamping itu,ditcgaskan oleh Lcgg bahwa ada sayarat agar terjalin hubungan 

patron klien. Syarat yang dimaksudkan itu adalah: pertan~a, penguasaan sumber daya 

yang tidak salna, dua, hubungan yang bersifat khusus, pril~adi ban rne.n.gandung 



kemesraan, ketiga, berdasarkan azas saling meriguntilngka~i (dalarn Tatjong, 1986, ha1 

I I). 

Sehubungan dengan ketidalisiimafi qiiiiib~i daya, baik kekayaan maupun 

kcdudukan inilali yang mcninihulkan ketergantungan piliak klien pada patron nienjadi 

lestari. Barang atau jasa yang dipertukarkan itu bisa saja tidak sarna, tetapi mempunyai 

nilai yatig seitnbang. Sebaliknya barang dan jasa yang dipcrtukarkan itu bisa saja salna 

tetapi mempunyai nilai yang seimbang menunft pandangan masingmasing pihak yang 

tcrlibat dalaiii pcrtukaran itu. Hal ini nlemungkinkan karena nilai barang dan jasa itu 

sangat ditentukan oleh para pelaku pertukaran  it^! Sernnkin dihut~ihkan barang atau jasa 

tcrscb~f, seliiakin tinggi pula nilai barang itu baginya. 

Para klien mengakui patron sebagai orqng yaqg nieniiliki kedudukan yang iebih 

kuat. Kcbutuhan mereka lnelalui sunibcr daya langka yang dimiiiki patronnya. Dengan 

de~nikian pada diri klien tercipta suatu pcrasaan bcrhuhng budi. Dilain pihak patron 

mcmanfaatkan kctidaliseimbangan itu sebagai "lumbung nilai" yang scwaktu-waktu 

dapat diambil untuk keuntungan masa dcpan (1986: 1 1 ) .  Sebagai contoh dapat 

dikemukakan bahwa tidak ada nilai tcrtentu yang +pat ditctapkan oleh pihak luar, 

apebila patron metnbagikan sepucuk surat dari kliennya agar anak klien tersebut dapat 

bi?crin?n pada suatu SMP tcrtcntu, Slang apabila dia scndir~ yang rnungurusnya lanpa 

bznttlan patron tidak mungkin diterirna pada sekolah tersebut. 

lJnsur kcdua dalat?? htlbungan patron klicn mevurut I.cgg adalah liubungan yang 

bersifat pribadi yang mengandung kemesraan (affectivity). IIubungan semacam ini 

hanya !n~ngkin d~lakukan dcngan cara liu bungqn tatap tnuka Hubungan langsung dan 



ititensif atitara ~?atron dengan I.tliennya tnsrigandung pnsur perasaan yallg akarl tir~lbul 

rasa saling pcrcaya dan akrab. Hal ini akan mclicinkan jalai; bagi pcrtukarrtn-pcrtub.:1ra~ 

se!a!ljulnga, bahkan aka11 !ncmpcr-luas jaringar\ hubungan . tnisalnya, hubungan itu tidak 

saja terjadi pc4da biriang ekunorni atau poli!ik, !c!a~i  jaga !dong-mcnolong dalam asp&- 

asps:; 'r;si:idupan iielttarga, i;eagamaar~ Jan iaii~ sebagainyn. Hubungan yang inelnuat 

I , n w L o a n ;  nfi-.-n 
I L I I ) ~ ~ L L I  IhataIt J b ~ U p ~  i:u tidak mudah pitiis, karena ikatan scpcei itu bcrsifat cfisien, 

clastis, yang di dalam istilah Wolf "koalisi banyali benang" (many stranded) (dalam 

Tatjong, 1986, ha1 13). 

Unsur ketiga dalam hubungan patron klicn adalah sa!Ing mc_n_g?!_n_t?~ngkan. Tujr~an 

uta111a kcdua belah pihak yang terlibat dalam pertukaran; apapun status mcrcka adalah 

untuk rnendapat!-:an keunkngan bempa bzrang atau jasa atau sumber d ~ y a  lainnya fang 

tidak dapai ilipcrolch i~ i ipa  jxrkikaran. hlcrcka ssling ;;:ci;gharapkan k e u ~ ~ t ~ ~ ~ ~ g a n ,  

walaupun pcrtukaran barang atau jasa yang !idak sarna da11 !id& sci!r?ba.n.o cY 

Mcngcnai pcrnilikan sumber day3 dibednkan paling scdikit tiga jenis sumbcr daya 

yang dimiliki oleh patron berdasarkan mana dia dapat menpctsi sejum!nh Mien. Icetiga 

su~nbcrdaya tersebut tersebut adalal~ : petlarila pc~gc:sl;uai~ dsn brcalilian. Kcdua, 

petnilikati yang langsung di bawah pngawasan oleit palrort. Ketiga, pnlilika3 a!au 

I;ckuasaan c;ar,g lain yacg di!tcntrolnya sccara lar~gsung ( 1  956, ha1 14). 

Sumbcr daya langka be~dpa pengetahuan dan keahlian yang dirniliki oleh 

seseo:al?g d s p t  di:::~::faatkan untuk membantu orang lai:: unta'rr x??cr.ingkatkan 

kesejahtermnnya, untuk itu ia dapat berfungsi meningkat!san status pemiliknya. Dari segi 



keama~iati, maka sumber daya ini adalah yang paling atnan, karetla selain tidak ~nudah 

hilang, juga tidal; mcmcrlukan pcngawasan, dibandingkai~ dciigaii sunibcr daya material. 

Sumber daya lain adalah pcmilikan yang langsung di bawah kontrol patron yang 

berupa materil, yang biasanya sangat potensial rrgtuk mengllimpun klicn. Namun 

pemilika:: jrang berupa materil ini apabila kurang aman, karena sewaktu-waktu dapat 

hilang atau terkcna bencana, scmentara dalarn penggJr?r.nny:! j q a  hisa mcnjadi h m n g  

tcrlarang atau disita ulituk kcpc~:!ingan ncgara. Scmcntara bcntuk pcmilikan lain ada!ah 

pngawasan secara tidak langsung atas barang milik orang lain. Bentuk pemilikar~ 

semacam ini  biasanya dimiliki oleh para pe-jabnt. Mnka berdasar1ca:i kekuasaan jabatan 

itu, scseorang pejabat yang bersangkiitaii. Nnrniiii sumber daya yang dcmikian ini 

berkcdudukan sailgat lcmah linrena lcrgnnlung pada jabatall, yang diduduki oleh patron 

tersebut. 

Walaupun ketiga sumberdaya itu dapat dimiliki secara terpisah nleh seorang 

patron, narnun dapat pula dimiliki dua Sian:a;q ke:igan:;a, ~ t a c  bahkan kctiganya dapat 

berada di tangan seorang patron. 

Seperti juga pranata-prmata snsial lainnya, huhungan patroii klicn juga memi 1 ih 

tanah subu; :crnpat tulnbuh dan berkembangnya. Scott mcnycbutkan tiga kondisi khusus 

dimana liubungan patrail klien Capat tumbub dan berkcmbang dcrigarl subur, yaitu 

pertama, ndnnya jm-bcdaan yang mencolok &!am pcnguasaan kckayaan, status dan 

kckayaa~i yang diakui oleh niasyarakat yang Scrsangkutail. Kcdua, tidal; adanya pranats 

ya::g ::~e::ljamit? keamanan ilibividu, baik tnei~yangliut status :mupun kekayaannya. 

Hubunga~. patron klicn sebagai mcl;ar?ismc: afau sarana u~ituk mcmpcrolch keamanan 



yalig bersifat pribadi deligall sendil-iriya akan diternpuh oleh seseoratig manakala 

keamannya tcrancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikaii tcmpat bcrsandzr. 

Ketig:], apabila ikatan-ikatan kckcrabatan tidab dapat lagi diandalkan sebagai wahana 

satu-satunya untuk ~iiencari pcrlindungaii scrta meqajukaii diri, sehingga mrrncullati 

!:ubungan patron klien. Kctig:, kondisi tersebut sallilg ~x~l;l?gkapi sifatnya dari satu salna 

!ainnya tidak dapa! dipisahkan ( 1977 : 132). 

Secara Itonseptual, hubungan patron klien dapa! terjadi pada masyarakal 

manapun apakah pad2 rr.asyarabrat yang masih tcrbck!a!;szg Eaupu:: pzds !::a~~araknt -J - . - - -  

yang sudah ma-iu. IIubungan ini muncul karel.2 adany2 perbedaar, d~!" rn~ll!nhe!-d~yq 

yang dimiliki (kekayaan dan kckuasaan). 

Sc!tuSu~:gar. dengan penjelasan konsep patron klien dan hzsil dari bellerapa 

penelitian tentang masyarakat Mentawai, ketiga faktcr terscbst mendtjkung n?uncu!nya 

i r u ' u u ~ ~ ~ a ~ t  p i i i~v~t  ki ic~t .  X?ctb,ai-cil\at Mentawai hidup sebagai petani subsisten dan tidak 

punya pola pcrtanian (kapan wvaktu mcnanan; dan pancn). 

Masyarakai Llenta\~!ai dala~n rangkz nlengatasi 'P;z:<ibntasan dalam menguasai 

sumbcr daya sepcrti modal, kon~oditi, aiat-alat biinyak diantaranya mencmpuh cara 

dezg2!! :?:~::.ialin hubungan lie~ia dengan pe~:loda!. !!ubu~lgan kerja antara ~nasyarakat 

Mcntawai dcngar, pcndatang mcrupakar! hubungan pertukaran ekonomi y3ng 

bei liiiigsu~ig iiieiiui-ut Leieiiiunir-heierriii~~i~ yiirig discppkati bcrsama. Kedua pihak yang 

teriibat dalam hubirngnn ini mernptrnyai tujuan fang sama yaitu dalam rangkii 

mernperoleli keuntungari matel-iai. 



111. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITLAN 

A. Tujuan Penelitian 

Secarta umum penelitin ini berupaya mendapatklan deskripsi tetntang pola 

interaksi masyaerakat Mentawai dengan pendatang dalam aktifitas ekonomi dengan 

memakai konsep patron-klien. 

B. Man faat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Pemda, sebagai masukan dalam pebyelesaian konflik aantara pendatang dengan 

masyarakat asli. 

2. Akademisi, untuk pengkajian lebih lanjut tentang hubungan pendatang dengan 

masyarakat asli. 

3. Membantu pengambil keputusan untuk mancarikan langkah-langkah agar bisa 

mengurangi meluasnya konflik. 



IV. METODE PENELlTIAN 

A. Jenis Dan Hakekat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif sebangaimana dijelaskan oleh Vredenberggt, bertujuan untuk menggambarkan 

realitas sosial dengan menerapkan konsepkonsep teori yang telah dikembangkan oleh 

ilmuan sosial (J. Vredenbergt, 1979:31). Dalam penelitian ini, realitas sosial yang diteliti 

adalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat (pendatang dan masyarakat lokal). 

Dilihat dari segi pengumpulan data, peneletian ini dapat diartikan sebagai 

penelitian lapangan (field research). Penelitian seperti ini merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala sosial yang diteliti. 

Dalarn penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara menetap di 

desa penelitian selam tiga bulan. Penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan 

peneliti selama berada di lapangan akan di kemukakan dalam uraian mengenai penelitian 

lapangan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mentawai Propinsi Sumatera Barat, dengan 

memusatkan studi di desa Sioban Kecamatan Sipora. Pemilihan daerah ini dilakukan 

secara sengaja (porposive) dengan maksud menemukan sebuah desa yang relevan dengan 

tujuan penelitian., 
./ 



Adapun penentuan desa lokasi penelitian ini berdasarkan atas beberapa 

pertimbangan : 

1. Alasan peneliti untuk melanjutkan studi-studi terciahulu di mana desa Sioban 

merupakan salah satu lokasi yang pernah peneliti kunjungi dalam penelitian yang 

diselenggarakan di masa penelitian sebelumnya dan dipandang penting untuk 

didalami lebih lanjut. 

2. Desa Sioban merupakan desa yang rarnai dikunjungi, dan salah satu pintu masuk 

untuk mencapai desadesa lainnya. Dan sebagian besar pendatang banyak tinggal 

di desa Sioban. 

3. Desa Sioban adalah pusat pemerintahan kecamatan sekaligus pusat perdagangan 

di kecamatan Sipora, otomatis interaksi antara Masyarakat Mentawai dan 

pendatang lebih intern terjadi dibandingkan dengan desadesa lain yang lebi jauh 

di pedalaman. 

C. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pendatang dan masyarakat lokal yang 

terlibat dalam aktifitas perdagangan hasil bumi. Terutama pendatang yang sudah tinggal 

menetap di Sioban Pendatang yang datang ke Sioban dan tidak tinggal menetap 

meskipun terlibat dalam aktifitas perdagangan hasil burni tidak termasuk dalam subjek 

penelitian ini karena sebagai unit pengarnatan adalah keluarga pendatang. 



D. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data belangsung selama kurang lebih tiga bulan, yaitu dari 

pertengahan Mei 2003 sampai dengan pertengahan Agustus 2003. kegiatan ini dibagi dua 

tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap inti pengumpulan data. 

Tahap pendahuluan berlangsung selama setengah bulan pertama, yaitu dari 

pertengahan Mei 2003. Tahap inti pengumpulan data belangsung selama dua setengah 

bulan berikutnya, yaitu dari awal Juni 2003 sampai dengan pertengahan Agustus 2003. 

Kegiatan dalam tahap pendahuluan mencakup perkenalan dengan para pejabat 

desa dan pemimpin informal setempat, kunjungan kepada individu-individu baik untuk 

masyarakat lokal maupun pendatang. Kunjungan kepada individu-individu dimaksudkan 

untuk hubungan ke jasama dalam rangka melancarkan proses pengumpulan data. 

Ketiga tahap inti pengumpulan data mencakup kunjungan kepada keluarga 

pendatang dan masyarakat lokal, pengamatan secara langsung thd keadaan geografis dan 

sosial masyarakat desa Sioban, dan penelaahan dokurnen yang tersedia Kegiatan- 

kegiatan tersebut berlangsung secara serempak setiap hari selama penulis berada di 

lapangan. 

Pengumpul data berjumlah dua orang, yaitu penulis sendiri bersarna satu orang 

asisten peneliti. Pengerahan tenaga pembantu berlangsung selama satu bulan pertama, 

yakni dari pertengahan Mei 2003 sampai dengan pertengahan Juni 2003. sesudah itu, 

penulis sendiri sajalah yang bekerja mengumpulkan data sampai dengan akhir periode 

inti pengumpulan data atau pertengahan Agustus 2003. 



Data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer mencakup hubungan sosial dan hubungan ekonomi. Data 

sekunder mendakup tentang keadaan geografis, demografis, dan kegiatan perekonomian 

di desa ini. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menerapkan dua cara yaitu: 

wawancara dan pengamatan langsung. Pengamatan langsung dilakukan dengan maksud 

untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung kehidupan masyarakat atau 

aktifitas anggota-anggota masyarakat dalam kehidupan ekonominya. Data yang diperoleh 

selalu menunjukkan kenyataan yang sewajarnya atau apa adanya, juga dapat melengkapi 

data yang tidak terungkap melalui wawancara. 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara merupakan cara yang pokok dalam 

penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari individu yang 

terlibat langsung dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian datadata 

mengenai pendapat, pandangan, pengetahuan clan aspirasi, pengalaman-pengalaman 

hidup, motivasi serta kenyataan-kenyataan yang a& dan yang dialami informan dapat 

terungkap secara lengkap, sehingga data-data tersebut memiliki nilai keabsahan dan dapat 

dipercaya. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis wawancara, antara lain; pertama 

terfokus pada satu pokok persoalan tertentu seperti pada saat mencari data-data penduduk 

yang tergolong pendatang. Kedua wawancara bebas, tidak terpusat pada satu persoalan, 

tetapi pertanyaan dapat beralih dari satu pokok persoalan lain, sehingga dapat 

mengungkapkan tentang hubungan pendatang dengan masyarakat asli. Ketiga, 



wawancara sambil lalu, orang-orang tidak terseleksi, orang-orang dijumpai secara 

kebetulan. 

Dalam proses pengurnpulan data juga digunakan alat bantu berupa tape recorder 

sebagai alat perekam, kamera, dan seorang pemandu atau pente jemah bahasa. Hal ini 

diperlukan mengingat keterbatasan peneliti dalam menguasai bahasa Mentawai. Dari 

pengalaman yang pernah dilalui di Mentawai, pembicaraan akan lebih efektif dengan 

memakai bahasa Mentawai. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil penelitian, sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam 

studi ini, data yang terkumpul diklasifikasikan, dikategorikan dan diinterpretasi dengan 

mengkaitkannya dengan konsep-konsep dan teori-teori patron Mien. Dengan cara ini 

diharapkan akan dapat menjelaskan gejala-gejala yang berkaitan dengan pokok 

pennasalahan penelitian, sehingga dapat menunjukkan gambaran yang sedekat mungkin 

dengan kenyataan yang ada di kalangan masyarakat Mentawai dan pendatang. 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Terbentuknya Patron dan Klien 

Hubungan patron klien mengacu kepada suatu bentuk hubungan yang tidak 

setara antara dua kelompok atau individu, baik dari status sosial maupun ekonomi 

(antara yang inferior dan superior), yang mencerminkan adanya ketimpangan sumber- 

surnber. 

Sementara itu bagaimana menentukan seorang berada dalam posisi sebagai 

patron ataupun sebagai klien. Banyak para ahli membahas masalah ini (Scott, 1972; 

Palras, 1971; Wolf, 1983; Legg; Eisenstadt, 1983) disepakati bahwa ketimpangan dalam 

penguasaan sumber daya yang diperlukan akan mementukan sebagai apa kedudukan 

seorang dalam pola hubungan itu. 

Dalarn konteks ini yang memiliki atau menguasai banyak sumber daya yang 

diperlukan dalarn masyarakat dimana hubungan patron klien berlangsung, secara tidak 

langsung dapat dikatakan mereka akan menempati kdudukan sebagai klien. 

Nampaknya sumber daya yang dimiliki oleh seorang patron beraneka ragam 

tergantung pada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, surnber daya yang 

dimiliki atau dikuasai oleh seorang patron dan sangat diperlukan pada masyarakat 

nelayan, berbeda pada masyarakat gelandangan di kota besar, begitu juga pa& 

masyarakat petani subsistem dimana penelitian ini berlangsung, sumber daya langka 

sangat diperlukan oleh petani. Dengan demikian dapat dilihat Surnber daya apa saja 



yang dimiliki penduduk asli ataupun pendatang, dan bagaimana proses mendapatkan 

sumber daya langka yang diperlukan itu dapat diketahui pada penjelasan di bawah ini: 

1. Sumber daya yang dimiliki pendatang. Dalam menentukan kedudukan seseorang 

sebagai patron adalah seberapa banyak sumber daya langka dan diperlukan, 

dikuasai dan dimiliki seseorang. Dari pernyataan pendatang di desa Sioban 

dapat dikatakan sebagai seorang patron, sumber daya langka dan diperlukan 

yang dimiliki pendatang antara lain, alat angkutan, alat-alat produksi, modal 

uang dan barang-barang kebutuhan masyarakat yang ada didalam toko. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap para pendatang, 

ditemukan bahwa masing-masing pendatang mempunyai kelebihan-kelebihan 

dibandingkan masyarakat asli baik dari segi materi (kekayaan), dan pengalaman 

berusaha Secara materil pendatang paling sedikit mempunyai satu alat 

pengangkutan, barang-barang kebutuhan, dan alat-alat produksi. 

Disamping itu, patron hams melundungi klien apa bila ada kesulitan, yang 

kadang kala memerlukan bantuan keuangan. Setiap pendatang memiliki 

simpanan uang. Uang diperlukan terutama pada saat masyarakat asli 

membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti untuk 

kebutuhan sekolah anak. 

Hasil wawancara yang dilakukan, bahwa setiap pendatang meminjamkan uang 

antara Rp. 50000-Rp. 100000. Dan ti& ditemukan pendatang yang 

meminjamkan uang lebih dari jumlah yang dikemukakan di atas. Dengan alasan, 

jika dipinjamkan lebih dari jumlah tersebut sulit untuk melunasi dengan hasil 



produksi yang mereka hasilkan. Karena masyarpkat Mentawai tidak mempunyai 

sumber pendapatan selain menjual hasil hutan/ladang mereka pada pendatang. 

Peminjaman ini tidak begitu penting bagi masyarakat Mentawai, karena 

keperluannya terbatas, kecuali untuk mengambil kebutuhan makan, rokok, gula 

kopi dan beras. 

. . . . . . beberapa masyarakat Mentawai mengambil kebutuhan akan kopi, gula, 

rokok dan beras ketika peneliti sedang nlewawancarai pendatang. Sering 

masyarakat mengambil akan kebutuhan tersebut, temyata memang masyarakat 

mengambil kebutuhan ditempat pendatang membuka warung. Mereka akan 

melunasi pada saat mereka menjual hasil perkebunan mereka. 

Barang-barang yang ada di warung, dapat ditukar dengan kebutuhan apa yang 

telah diarnbil oleh masyarakat Mentawai, jumlah barang tersebut akan tersedia 

karena masyarakat Mentawai dapat mengambil dalarn waktu yang tidak 

ditentukan. Hasil produksi yang diperoleh masyarakat asli (klien pendatang), 

harus dijual kepada patron yang telah memberikan barang-barang yang telah 

diambil duluan, dan para pendatang yang ad.a di ibukota propinsi. Dari hasil 

pemasaran produksi masyarakat tersebut pendatang memperoleh keuntungan 

dan dari hasil penjualan barang pedagang pendatang juga memperoleh 

keuntungan. Untuk kelapa diperoleh keuntungan 200,- rupiahkg sedangkan 

untuk cengkeh 300,- rupiahkg, minyak nilam 25.000,- rupiahlkg. Sedangkan 

barang-barang yang ada di warung minimal mengambil keuntungan 50-60% dari 

harga di ibukota propinsi, misalnya gula/kg 6000 rupiahlkg, harga penjualan di 



Mentawai 9000 rupiahkg. Agak sulit untuk menghitung berapa keuntungan 

yang diperoleh pendatang dalam satu hari, karena bisa saja dalam satu hari 

masyarakat Mentawai tidak menjual hasil produksi mereka. Dari hasil 

wawancara diperoleh penjelasan bahwa pendatang tidak ada sama sekali 

mendapat untung. 

Disamping itu, semua pendatang mempergunakan sebagian rumah mereka untuk 

membuka kedai-kedai yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan 

lain yang berhubungan dengan aktifitas produksi, seperti alat suling nilam (yang 

dipergunakan pada saat mengeluarkan minyak nilam). Dari sini pendatang juga 

memperoleh keuntungan, yang secara tidak langsung mengharuskan masyarakat 

Mentawai kliennya membeli keperluan sphari-hari, baik melalui utang maupun 

tunai. Dengan perhitungan jika utang akan dipotong dari h a i l  produksi yang 

dijual pada pendatang sebagai patronnya. 

Pendatang secara ekonomi adalah orang-orang yang 'kaya', kekayaan pendatang 

ditandai dengan perabotan rumah tangga yang dimiliki. Setiap pendatang 

mempunyai TV, perabot rumah tangga lainnya yang membedakan rumah 

pendatang dengan penduduk asli. Bentuk rumab pendatang juga berbeda dengan 

rumah masyarakat Mentawai, dari data kependudukan desa tercatat ada 25 

rumah berbentuk semi permanen dan permanen, sedangkan rumah masyarakat 

Mentawai terbuat dari kayu. Jika dihitung biayq membuat rumah permanen jauh 

lebih tinggi dari pada membikin rumah kayu, rpisalnya harga semen di ibukota 

propinsi 1 1.000,- rupiah di Mentawai meqjadi dua kali lipat. 



Pendidikan pendatang rata-rata tamat sekolah Menengah Lanjutan Atas, dari 

tingkat pendidikan ini jelas tingkat pengetahuaq mereka lebih luas dibandingkan 

masyarakat Mentawai yang pada umumnya tidpk tamat Sekolah Dasar. Ini juga 

terlihat dalarn aktifitas keagamaan dimana pendatang yang beragama Islam akan 

menjadi ustad di mesjid dan yang beragama Kristen akan menjadi pastor di 

gereja. Dari segi penjualan ha i l  produksi mpyarakat, pendatang menguasai 

seluk beluk perdagangan walaupun hanya tidak semata-mata karena tingginya 

pendidi kan pendatang. 

Meskipun ia menjadi ustad di mesjid dan pastor di gereja tidak berarti akan 

pengetahuan akan agama yang dimiliki oleh seorang pendatang menentukan 

kedudukannya sebagai patron. Hal ini disebabkan hubungan antara pendatang 

dan masyarakat Mentawai lebih tertumpu pgda kegiatan ekonomi. ' Artinya, 

agama tidak banyak mewarnai kegiatan ekonorni masyarakat Mentawai. 

Sumber daya yang dimiliki pendatang (pqtron), melalui proses dimana 

pendatang berasal dari pegawai-pegawai pemerintahan dan pengembang agama 

Kristen yang ditempatkan di Mentawai. Mereka membeli produksi masyarakat 

dengan mengumpulkan keuntungan-keuntunpn sehingga dapat membuat 

rumah, membeli speed boat dan membeli honda. 

Kedudukan pendatang sebagai patron, ada anggapan bahwa pendatang 

kelompok yang mengeksploitasi masyarakat Mentawai melalui perdagangan 

hasil ladang. Masyarakat asli mendirikan KUD, salah satu usaha masyarakat asli 

untuk memutuskan mata rantai ketergantungan masyarakat pada pendatang, 



sampai sekarang tidak be jalan sebagai mana yang diharapkan malah tidak jalan 

sama sekali. Adanya ketidaksanggupan KUD untuk membeli produksi 

masyarakat, sehingga tnasyarakat hams berhubungan dengan pendatang. 

Pendatang dapat membeli barang waktu kapan saja. 

2. Suinber daya yang dimiliki masyarakat asli (Mentawai). 

Masyarakat asli dalam kedudukannya sebagai klien, sumber daya yang dimiliki 

masyarakat , tidak sama dengan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh 

pendatang yang berperan sebagai patron. S p b e r  daya yang dimiliki oleh 

pendatang susah dicari penggantinya, sedangkan dipihak lain masyarakat asli 

adalah pemilik hasil produksi, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh semua 

masyarakat asli. Oleh karena itu sumber daya yang dimiliki pendatang dinilai 

tinggi oleh masyarakat asli. 

Pemilikan modal (uang) dikalangan masyarakat asli terbatas, yang memiliki 

uang adalah pendatang, beberapa masyarakat lokal ada juga yang mempunyai 

modal tetapi tidak dapat membeli produksi masyarakat. Ada yang memiliki 

uang, tetapi tidak mempunyai jaringan dalam perdagangan produksi mereka, 

sedangkan menguasai jalur perdagangan ini sangat penting untuk menjual 

produksi mereka. Bagi mereka yang punya uang tetap menjalin hubungan 

dengan pendatang karena ada ha1 yang tidak mereka kuasai. 

Sumber daya yang dimiliki masyarakat Mentawai asli klien, berdasarkan 

wawancara dan pengamatan yang dilakukan, satu-satunya sumber daya yang 

dimiliki adalah hasil ladang. Dari ladang inj, masyarakat asli 



mempertukarkannya dengan sumber daya yang dimiliki pendatang. Pertukaran 

sumber daya ini terjadi dalam bentuk penjualpn hasil ladang masyarakat asli. 

Disini kedua belah pihak dapat menarik keuntungan. 

Dipihak masyarakat asli, ada yang terlibat dalam pembelian hasil ladang mereka 

sendiri, dari hasil wawancara terbukti b ~ h w a  qda masyarakat asli yang terlibat 

dalam perdagangan hasil produksi tersebut. Namun masyarakat asli tetap 

menjalin hubungan dengan pendatang, karena pengetahuan tentang 

perdagangan tidak sekuat pendatang. Ada empat orang masyarakat Mentawai 

yang pedagang, tetapi mereka tetap membutphkan pendatang. Seperti kasus 

dibawah ini 

... dari pengamatan yang dilakukan dilokasi penelitian ada beberapa masyarakat 

lokal, meskipun terlihat mereka cukup besar, tetapi mereka tetap menjual hasil 

ladang mereka pada pendatang, mereka menjadi langganan tetap. Pada saat 

ditanyakan kepada masyarakat asli, mereka menyatakan bahwa kalau dijual 

sendiri dilokasi lain (Padang misalnya) hargqnya lebih murah lagi daripada 

pendatang yang membeli di Mentawai, belum lagi ongkos transportasi pada saat 

menjual ke Padang. Keuntungan lain yang dapat diperoleh masyarakat kepada 

pendatang di Mentawai adalah mereka dapat pinjaman mengambil gula, rokok, 

beras dan lainnya di warung pendatang. Pinjamgn ini akan dikembalikan dengan 

cara pernotongan hasil penjualan produksi mereka. 

Kondisi ini, sebagai salah satu sebab ketergantungan kedua belah pihak baik 

pendatang sebagai patron maupun masyarakat qebagai klien. 



B. Hubungan Pendatang dengan Masyarakat Mentawai dalam Aktifitas Ekonomi 

Aktifitas ekonomi yang dibicarakan disini adalah aktifitas pertukaran barang. 

Dalam aktifitas ini mereka yang terlibat didalamnya adalah para pendatang dan 

masyarakat Mentawai. Interaksi masyarakat pendatang dengan penduduk asli Mentawai 

dalam aktifitas ekonomi menjelma dalam bentuk penjual dan pembeli. Seseorang yang 

mempunyai kedudukan pembeli adalah pendatang dan ~ n j u a l  adalah penduduk asli. 

Dilihat dari peran yang dibawakan oleh pendatang terhadap masyarakat lokal 

terdapat beberapa jenis peran, yakni : pertama, pemasok kebutuhan. Untuk memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat Mentawai di Sioban dibeli kepada pendatang. Sebagian 

besar masyarakat asli mengakui bahwa dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka 

adalah dari pendatang. Sebab untuk memenuhi kebutvhan pokok mereka sering tidak 

punya uang membeli kebutuhan seperti gula, rokok dan kopi atau kebutuhan lain yang 

mendesak seperti membayar uang sekolah anqk. Kqrena sumber keuangan mereka 

berasal dari pribadi dan keluarga dan keluarga jarang meminjami uang. Sehingga 

mereka tergantung kepada orang lain. 

Pendatang menyatakan bahwa mereka sering dikunjungi masyarakat asli untuk 

mendapatkan kebutuhan akan gula, rokok dan kopi. Pada saat itu masyarakat akan 

membayar setelah mereka membawa hasil produksi Iqdangnya. Cara seperti ini sudah 

lama dilakukan pada saat desa Sioban didatangi oleh pendatang terutama orang-orang 

pencari ikan, yang datang dari arah pesisir (salah safu daerah tingkat dua Surnatera 

Barat). 



Kedua, penghubung dengan pendatang lain. Para pendatang di Sioban bekerja 

sama dengan pendatang, yang terlibat dalam aktifitas ekonomi tidak hanya pendatahg 

menetap, tetapi juga pendatang yang tidak menetap (datang pada saat datangnya kapal). 

Masyarakat Mentawai tidak punya modal dan pengetahuan terhadap dijual kemana hasil 

ladang mereka. Masyarakat Mentawai sangat merasakan mereka tidak punya informasi 

terhadap pasar, harga dan uang untuk membawa barang yang dihasilkan. Berhubung 

banyak uang dikeluarkan, sementara hasilnya juga sedikit. 

Adanya hambatan-hambatan letak geografis, dan modal mereka mengambil 

keputusan untuk mempercayakan urusannya kepada penghubung dalam menjual barang 

yang dihasilkan. Masyarakat Mentawai memilih pendatang yang ada di Sioban. 

Pendatang yang menjadi penghubung dipilih atas kemauan masyarakat sendiri, 

pemilihan ini didasarkan kepada hubungan baik rnereka yang ada selama mereka 

bergaul atau telah terlibat dalam aktifitas ekonomi selama ini. Begitu juga terhadap 

pendatang biasanya akan mernilih kepada apa yang mau mereka beli. Contoh, mencari 

rotan yang menjadi perantara bagi mereka adalah masyarakat pendatang yang terlibat 

dalam aktifitas ekonomi. 

Melihat peran yang dikemukakan diatas terdapat ketimpangan dalarn pemilikan 

sumber daya antara pendatang dengan masyarakat Mentawai, merupakan suatu pertanda 

bahwa antara keduanya mempunyai potensi untuk dapat mengarah kepada suatu bentuk 

hubungan yang tidak setara, oleh banyak ahli disebut hubungan patron klien. 

Walaupun demikian, muncul pola hubungan patron klien tidak hanya 

didasarkan adanya ketimpangan dalam pemilikan sumber daya baik antara pendatang 



dan masyarakat Mentawai maupun dalam bentuk masyarakat yang lainnya. Menurut 

beberapa ahli, hubungan patron klien apabila surnber daya yang dimiliki kedua belah 

pihak dipertukarkan. 

Pertukaran sumber daya dalam pola hubungan patron klien, dapat terjadi pada 

berbagai macarn bentuk, misalnya tenaga kerj a dan hasil ladang yang dimiliki klien 

dipertukarkan dengan barang dagangan pendatang seorang patron, ataupun dalarn 

bentuk lain yang telah disepakati. Pertukaran ini, harus dapat menguntungkan kedua 

belah pihak baik patron maupun klien karena tanpa adanya unsur saling menguntungkan 

ini, kedua belah pihak dapat saja memutuskan pertukaran itu. Maka pola hubungan 

patron klien tidak akan dapat berlangsung. 

Dalam pola hubungan patron klien, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya 

melakukan tukar menukar barang atau jasa, kemudian keduanya menarik keuntungan 

dari pertukaran itu, ternyata keduanya juga menjalin hubungan yang bersifat tatap 

muka, bersifat luwes dan saling percaya. 

Hubungan patron klien pada dasarnya bersifat informal, lebih banyak 

didasarkan atas rasa saling percaya sebagai teman, keluarga maupun tetangga. Kondisi 

seperti ini1ah yang membedakan hubungan patron klien dengan hubungan sosial 

lainnya. Dengan demikian, dalam pola hubungan patron klien paling tidak memiliki 

unsur-unsur pertukatana barang atau jasa, pemilikan sumber daya yang tidak seimbang, 

pertukaran yang terjadi saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam 

pola hubungan patron klien, dan hubungan itu dipandang sebagai hubungan yang 



bersifdat personal, intirn, timbal balik, tatap muka serta luwes antar pelaku yang 

memperlihatkan ketidakseimbangan sumber-sumber. 

Semua unsur hubungan patron klien yang telah disebutkan, tidak dapat berdiri 

sendiri-sendiri, masing-masing unsur saling kait antam satu dengan yang lain. Artinya, 

hubungan patron klien itu tidak dapat berlangsung jika salah satu'dari unsur itu tidak 

ditemukan. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, pola hubungan antara 

pendatang dan masyarakat Mentawai yang terjadi di desa Sioban memiliki unsur-unsur 

tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat Mentawai terdapat ketimpangan dalam pemilikan sumber daya yang sangat 

diperlukan sebagian besar masyarakat Mentawai di desa ini. 

C. Hubungan Patron Klien Antara Pendatang dan Masyarakat Mentawai dalam 
Aktifitas Ekonomi 

Dalarn penjelasan diatas, hubungan patron klien akan tejadi apabila kedua 

belah pihak saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki. Dalam bidang politik 

misalnya, sekurang-kurangnya hak suara dm loyalitas merupakan sumber daya yang 

dapat dipertukarkan seorang klien kepada patron. Hak suara dan loyalitas ini dibalas 

dengan perlindungan, memberikan berbagai fasilitas berupa kemudahan-kemudahan 

untuk mengatasi berbagai kesulitan. 

Dalarn bidang ekonomi, seperti tejadi antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat Mentawai, setidaknya sumber daya yang dimiliki klien adalah tenaga dan 

perkebunan. Tenaga kerja dan hasil ladang ditertukarkan dengan sumber daya yang 



dimiliki seorang patron berupa modal (uang) dan kebutuhan rumah tangga yang 

dibutuhkan klien, maka baik hubungan patron klien dalam bidang politik maupun 

ekonomi, kedua belah pihak hams memiliki surnber daya yang dapat dipertukarkan. 

Pertukaran surnber daya yang terjadi antara pendatang clan masyarakat 

Mentawai, adalah pertukaran modal (uang) dan alat-alat produksi yang dimiliki 

pendatang dengan tenaga ke rja dan hasil produksi masyarakat Mentawai. Alat produksi 

yang dimiliki pendatang seperti alat transportasi , penyulingan minyak (kelapa dan 

nilam) yang nantinya dihitung melalui penjualan hasil produksi. 

Selain itu, jasa pendatang dengan memberi pinjaman berupa uang, dipertukarkan 

dengan kesediaan masyarakat Mentawai menjual hasil produksi masyarakat Mentawai 

kepada pendatang yang memberi pinjarnan itu. Pinjaman ini lebih ditekankan pada 

masyarakat Mentawai yang mempunyai ladang serta tanaman yang luas, dan 

masyarakat tersebut menjual hasil ladang kepada pendatang yang memberi panjaman. 

Bagi masyarakat Mentawai yang lebih dahulu diransruni otomatis mereka menjual hasil 

ladangnya kepada orang yang memberi ransum tadi. Pembelian hasil ladang yang 

diikuti oleh penjualan barang-barang di warung sehingga pendatang dapat memperoleh 

keuntungan yang besar. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pendatang dan 

masyarakat Mentawai, terlihat bahwa pertukaran yang terjadi antara kedua belah pihak 

dalam pola hubungan itu tidak seimbang, pendatang mendapat keuntungan lebih besar 

dari yang diperoleh masyarakat Mentawai. Misalnya, setiap barang yang dibutuhkan 



oleh masyarakat Mentawai selalu dibeli kepada pendatang sementara pendatang sudah 

mendapat untung, dan hasil produksi yang dijual oleh pendatang juga mendapat untung. 

Perhitungan itu memang tidak subjektif sifatnya, karena dari wawancara dengan 

masyarakat Mentawai ketimpangan yang diperoleh hasil pertukaran yang dilakukan 

tidak selalu dipersoalkan kedua belah pihak, terutama masyarakat*Mentawai pihak yang 

menurut perkiraan berada dalam pihak yang dirugrkan. Meskipun mereka menyadari 

bahwa banyak keuntungan yang diperoleh pendatang dari hubungan mereka dengan 

pendatang. 

Kondisi seperti itu, bagi masyarakat Mentawai merupakan suatu ha1 yang berat 

dari pola hubungan yang mereka ciptakan, kasus dibawah ini dapat mempejelas 

kenyataan itu, 

... kami menyadari bahwa pendatang itu mendapat untung yang banyak, tetapi 

itu merupakan ha1 yang wajar, modalnya juga banyak. Jika tidak ada pendatang disini 

kami hams menjual kemana Disamping itu, jika kami membutuhkan sesuatu keperluan 

harian dapat diambil di warung pendatang tersebut. 

Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Legg (1984: 10) sistem 

pertukaran yang tejadi antara kedua belah pihak dalam suatu pola hubungan sosial, 

barang atau jasa yang dipertukarkan itu harus seimbang menurut pandangan pihak yang 

terlibat dalam pertukaran itu. Sebaliknya, barang atau jasa itu bisa saja berbeda tetapi 

mempunyai nilai yang sama dimata pihak yang terlibat pertukaran, ha1 ini 

dimunglunkan karena semakin dibutuhkan barang atau jasa itu semakin tinggi pula nilai 

barang baginya. 



Apa yang semula diperhitungkan bahawa terjadi ketidakseirnbangan keuntungan 

dari pertukaran dalam pola hubungan pendatang dan masyarakat Mentawai, temyata 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan itu, mempunayi penilaian sendiri- 

sendiri atas nilai barang yang mereka pertukarkan. Bagi pendatang kesetiaan atau 

tenaga kerja yang dimiliki masyarakat Mentawai kliennya mempunyai nilai yang tinggi 

baginya, sedangkan bagi masyarakat Mentawai bantuan pemberian pinjaman berupa 

uang dan barang sangat diperlukan, sehingga keuntungan yang diperoleh kedua belah 

pihak dari pertukaran yang terjadi dalarn pola hublrngan pendatang dan masyarakat 

Mentawai, tidak dapat dinilai dari pihak yang tidak terlibat dari pertukaran itu. 

D. Hubungan Patron klien antara Pendatang dan Masyarakat Mentawai didasari Pada 
Hubungan Saling Menguntungkan 

Perhrkaran surnber daya yang terjadi antara pendatang dan masyarakat 

Mentawai di desa Sioban, merupakan pertukaran yang saling menguntungkan, karena 

tanpa adanya unsur saling menguntungkan ini, pertukaran itu tidak akan te rjadi dan pola 

hubungan patron klien tidak akan berlangsung. Meskipun jika dilakukan perhitungan 

secara ekonomi atau melihat pertukaran itu dari pihak luar (peneliti), ada pihak-pihak 

yang mendapat keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. 

Kondisi seperti itu, sering muncul suatu pertanyaan, bagaimana pertukaran yang 

menjadi landasan utarna terciptanya hubungan patron klien itu, dapat dikatakan saling 

menguntungkan, jika salah satu pihak mendapat keuntungan lebih besar dari pihak lain, 

atau dengan perkataan yang lebih tepat, salah satu pihak berada dalarn pengaruh 

kekuasaan pihak lain. Misalnya, pendatang di desa Sioban dari keuntungan menjalin 



hubungan dengan masyarakat Mentawai dapat memberikan rumah berbentuk 

permanen, punya alat transportasi dan perabot rumah sedangkan dipihak lain kehidupan 

masyarakat Mentawai jauh dari kondisi pendatang. 

persoalan ini muncul karena dili hat dari luar t-i jika dilihat dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam pola hubungan itu temtama masyarakat Mentawai, mereka akan 

terbantu adanya hubungan dengan pendatang karena pada saat tertentu mereka bisa 

mendapat bantuan. Artinya, mungkin hubungan patron klien atau hubungan pendatang 

dan masyarakat Mentawai dapat terjadi jika pihak-pihak yang dirugikan itu dapat 

menarik diri, sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati keduanya. 

Adanya unsur saling menguntungkan dalam pola hubungan patron klien, telah 

dibuktikan oleh beberapa ahli Indonesia yang banyak membicarakan masalah ini 

(Suparlan, 1980, Mubiyarto, Sutrisno dkk, 1984 dan 1988; Ahimsa, 1982, Ngadisah, 

1987; Abdurrahman, 1982, Mangiang, 1980). Dari kenyataan empiris ini, pola 

hubungan patron klien telah dikelompokkan dalam teori pertukaran, dimana asumsi 

dasar teori adalah transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat 

memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. 

Telah dijelaskan bahwa hubungan yang te jadi antara pendatang dan masyarakat 

Mentawai juga bermula dari suatu bentuk hubungan kerja sebagai petukaran. 

Pendatang sebagai pemilik sumber daya langka, berupa modal dan alat produksi, 

sementara masyarakat Mentawai punya areal perladangan adalah pelaku-pelaku dalam 

pola hubungan itu, Hubungan yang terjadi antara keduanya bersifat vertikal dimana 

pendatang berkedudukan sebagai superior clan kuat, sedangkan masyarakat menempati 



kedudukan sebagai inferior dan lemah. Kedua belah pihak mendapat keuntungan dari 

pola hubungan itu. 

Keuntungan yang diperoleh baik oleh pendatang dan masyarakat Mentawai 

tejadi dalam dua bentuk keuntungan, keuntungan materi dan non materi, meskipun 

menurut Eisenstadt (1983) tidak satupun sumber daya dapat dipertukarkan secara 

terpisah karena masing-masing sumber daya itu termasuk dalam tiap-tiap kombinasi. 

Keuntungan materi pendatang iperoleh dari berbagai sumber, terutama dari 

penjualan barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Kemudian, masyarakat 

Mentawai akan mendapat uang banyak jika hasil yang mereka bawa cukup besar. Bagi 

masyarakat Mentawai yang diantar keuntungan adang mereka tidak dipungut bayaran 

dan besoknya dijemput lagi (karena ladanga masyardcat cukup jauh).keuntungan materi 

terbanyak diperoleh pendatang adalah dari hasil penjualan dagangannya, ha1 ini dapat 

terjadi karena pendatang mengarnbil keuntungan 50 sarnpai 60 persen dari barang yang 

mereka jual. Disamping itu, pendatang mendapat keuntungan dari pembelian produksi 

masyarakat. 

Kemudian, dari hasil penjualan pendatang memperoleh keuntungan 200 sarnpai 

300 rupiahkg. Keuntungan akan dapat lebih besar jika permintaan banyak sementara 

produksi sedikit. Dari hasil pengarnatan dan wawancara dengan pendatang, tidak ada 

angka yang pati berapa keuntungan yang dapat diperoleh pendatang. 

Bagi pendatang hubungan kerja dengan masyarakat Mentawai tetap dijalin 

dengan baik, agar jangan sampai terputus. Dengan harapan hasil produksi jangan dijual 

dengan pendatang bersangkutan. Beberapa orang Mentawai yang diwawancarai 



semuanya menjalin hubungan dengan satu orang pendatang yang mereka senangi, 

ketika ditanyakan mengapa mereka tetap menjualproduksinya pada satu orang 

pendatang diperoleh jawaban, bahawa mereka akan sukar mendapat bantuan jika 

mendapat kesulitan keuangan, apabila mereka tidak tetap menjual hasil prduksi pada 

satu orang pendatang. Kasus bapak Lester di bawah ini dapat memperjelas keadaan 

tersebut. 

.. . Bapak Lester harnpir 5 tahun menjadi langanan Bapak Ja. Ja seorang 

pedagang yang benunur 45 tahun, datang keuntungan Mentawai pada usia 32 tahun. 

Memiliki 6 orang, salah satunya adalah Bapak Lester. Dia sering mengeluh juga dan 

ada rencana untuk menjual hasil produksi kepada pendatang lain. Niat ini, selalu tidak 

terlaksana kebetulan jika dibandingkan dengan pendatang lain Bapak JA sering 

memberi kemudahan kepada dia. Dan Bapak Johan beranggapan belum tentu pendatang 

lain dapat memberi kemudahan. 

Keuntungan materi lain diterima masyarakat Mentawai adalah pinjarnan tanpa 

bunga dari pendatang jika memerlukannya, pinjamna ini hanya diberikan pendatang 

kebutuhan masyarakat Mentawai yang menjadi kliennya, yaitu orang-orang yang 

menjual hasil produksinya kepada pendatang (patronnya). 

Pengembalian uang pinjaman yang diberikan pendatang tidak mempunyai batas 

tertentu, dari semua yang diwawancarai pinjaman dikembalikan dengan cara memotong 

hasil penjualan produksi pada pendatang itu, bagi masyarakat Mentawai pengembalian 

dengan cara ini sedikit meringankan mereka, karena dipotong secara perlahan-lahan, 



jika hasil produksi masyarakat itu tidak cukup dari pinjaman, pendatang akan tetap 

memebrikan pinjaman untuk waktu berikutnya 

Disamping keuntungan materi, juga ditemukan keuntungan yang bersifat non- 

materi. Walaupun pada pola hubungan patron Mien lebih bercirikan ekonornis dengan 

tujuan mencapai keuntungan (Scott, 1972). Keuntungan materi apa yang didapat kedua 

belah pihak dapat dijelaskan dibawah. 

Hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan seain keuntungan materi yang 

diperoleh kedua belah pihak pendatang dan masyarakat Mentawai, ternyata keduanya 

juga mendapat keuntungan non materi. Pendatang memperoleh keuntungan dalam 

bentuk status mereka akan lebih tinggi dan mempunyai kekuasaan serta dihormati, 

minimal di kalangan masyarakat Mentawai kliennya sendiri. Ada pendatang, yang 

menjadi kepala desa, dan pengurus mesjid dan gereja. Sedangkan bagi masyarakat 

Mentawai adanya jaminan keselamatan hidup pada dirinya saat tertentu. 

Hubungan pendatang dan masyarakat Mentawai merupakan hubungan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam pola 

hubungan itu. Dalam perkembangannya hubungan yang didasarkan tujuan ekonomi ini 

diiringi dengan hubungan non-ekonomis, seperti hubungan kekeluargaan. 

Akualisasi dari pola hubungan non-ekonomis itu adalah berupa tolong- 

menolong dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Hubungan bersifat elastis, sehingga 

tidak mudah diputuskan, yang oleh Wolf (1983) disebut dengan 'koalisi banyak 

benang' . 



Namun, hubungan pendatang dengan masyarakat Mentawai berkembang 

kedalam bentuk hubungan non-ekonomis, tetapi hubungan itu sendiri prinsip dasarnya 

tetap pada pemenuhan kebutuhan ekonomis pendatang dan masyarakat Mentawai. 

Pendatang maupun masyarakat Mentawai dalam memperluas hubungan 

ekonomis menjadi hubungan non-ekonomis adalah saling memperlakukan sebagai 

keluarga sendiri, sehingga antara pendatang dan masyarakat Mentawai terjain hubungan 

pribadi, bersifat khusus dan mengandung kemesraan. Dan ini dapat tejadi karena 

pendatang dan masyarakat Mentawai tidak mendiami suatu lokasi tempat tinggal yang 

sama, setiap hari bertatap muka dan saling bertegus sapa. 

Dalam keadaan demikian, pendatang dan masyarakat Mentawai secara terbuka 

mengungkapkan segala persoalan yang sedang dan akan dihadapi. Dengan cara 

demikian semua ha1 yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bisa dihilangkan paling 

tidak bisa diperkecil, dan ini memperkuat rasa saling mempercayai yang mempunyai 

arti penting bagi suatu bentuk pola hubungan patron klien sperti yang telah dijelaskan 

untuk memperlicin jalan bagi pertukaran berikutnya. Dengan perkataan lain, membuat 

ke rjasama lebih harmonis dalam jangka waktu yang lebih lama 

Hasil pengamatan dan selama bergaul dengan pendatang dan masyarakat 

Mentawai, keduanya diwarnai oleh semangat kekeluargaan. Kedua belah pihak sangat 

terbuka, dalam arti tidak ada rasa segan dari masyarakat Mentawai mengemukakan 

sesuatu kepada pendatang, walaupun pergaulan mereka tetap dalam batas-batas 

kesopanan. 



Keakraban pergaulan ini ditandai dengan nama panggilan 'saik', bagi pendatang 

masyarakat Mentawai memanggil dengan 'saik' (berarti saudara), begitu juga 

sebaliknya masyarakat Mentawai memanggil 'saik' untuk yang sama besar. 

Ungkapan dari saling memperlakukan sebagai keluarga sendiri antara pendatang 

dan masyarakat Mentawai saling kunjung mengunjungi. Pendatang mengunjungi rumah 

masyarakat Mentawai pada tidak ada kegiatan, tidak ada waktu yang pasti kapan 

pendatang akan mengunjungi rumah orang Mentawai kliennya. Dalam kunjungan ini 

masyarakat Mentawai berkesempatan mengungkapkan segala soal-soal yang bersifat 

pribadi, dalam suatu kesempatan terlihat pendatang sedang mengobrol dengan orang 

Mentawai kliennya sarnbil memberi uang kepada anak kliennya, yang ketika 

pengamatan berlangsung ikut duduk bersama rang tua mereka. 

Sedangkan bagi masyarakat Mentawai kunjungan keuntungan rumah pendatang 

sangat leluasa kapan mereka mau pergi siang atau malam mereka dapat kapan saja 

berkunjung keuntungan rumah pendatang. Masyarakat Mentawai, dari pengamatan yang 

dilakukan menganggap rurnah pendatang sebagai rumah sendiri, bahkan ada yang 

langsung masuk ke dapur menanyakan kepada istri pendatang tentang masak apa hari 

ini, dan langsung mereka minta makan. Pendatang menjelaskan bahwa mereka berbuat 

demikian karena sudah merupakan keluarga sendiri. 



E. Hubungan Patron klien Antara Pendatang dengan Masyarakat Mentawai Didasari 
Kepada Hubungan Saling Mempercayai 

Pada dasarnya pembentukan pola hubungan patron klien tidak sepenuhnya 

formal, bahkan lebih banyak bersifat informal. Untuk itu, kedua belah pihak yang 

terlibat ddam hubungan patron klien membina hubungan saling percaya dalam rangka 

ke rj a sama jangka panjang. 

Faktor paling utama dalam membina saling percaya pada hubungan kerja sarna 

itu adalah kejujuran dan kepatuhan pada kewajiban masing-masing pihak. Bagi 

pendatang, kepercayaan yang diberikan masyarakat Mentawai sangat penting artinya, 

tinggi rendahnya penghargaan dan penghormatan terletak kepada kadar kepercayaan 

pada masyarakat Mentawai terhadapnya 

Masyarakat Mentawai menggunakan ukuran pendatang yang bisa dipercayai 

adalah sikapnya yang cepat tanggap clan kesediaan untuk selalu membantu pada setiap 

anak buahnya yang mengalami kesulitan. Apakah itu kesulitan yang berhubungan 

dengan kepercayaannya sebagai masyarakat Mentawai, maupun yang berhubungan 

dengan keperluan hidup sehari-hari. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pendatang ditemukan bahwa para 

pendatang itu merelakan untuk menjual emas perhiasan istri maupun anaknya, jika 

persediaan uang habis, hanya karena untuk membantu masyarakat Mentawai kliennya 

yang datang meminjam uang untuk keperluan sehari-hari atau keperluan lain, terutama 

pada musim-musim mereka tidak di ladang. 

Mengenai peminjaman uang ini, pendatang tidak memerlukan saksi untuk 

membuktikan pinjarnan uan tersebut, begitu pelunasan pinjaman, ha1 ini dilakukan 



hanya untuk menjaga kelupaan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan salah paham 

antara mereka. Namun tidak pemah ditemukan ada kasus tentang cekcok atau sengketa 

mengenai soal piutang ini, mereka sudah saling percaya mempercayai. 

Kecuangan sangat kecil terjadi diantara kedua belah pihak, ha1 ini te jadi kaena 

pendatang dengan mudah mengontrol apa yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai. 

Artinya tidak ada kesempatan bagi masyarakat Mentawai untuk berbuat curang, jika 

mereka menjual hasil produksinya kepada pendatang lain, maka hubungan ke j a  tetap 

dilakukan tetapi sudah mulai muncul ketidaksenangan dengan kliennya. Seperti Masyur 

seorang pendatang memperjelas persoalan. 

. . . sudah lama berhubungan dengan masyarakat Mentawai sebagai Miennya ada 

beberapa Mien yang tidak dapat melunasi pinjarnannya, karena mereka tidak pergi 

keuntungan ladang untuk mengambil hasil ladangnya, dia katanya pergi ke ladang untuk 

mengambil hasil ladangnya, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hal ini terbukti 

bahwa tidak satupun hasil yang mereka bawa. Persoalan ini d a p t  diseesaikan dengan 

apa yang mereka punyai misalnya tanah, ladang serta isinya. Ternyata pembayaran 

pinjaman dengan menaksir aset yang dipunyai oleh masyarakat Mentawai ditemukan. 

Kejadian ini, menghasilkan pendatang punya tanah di Mentawai. 

Hasil wawancara dan kasus Pak mansyur di atas terungkap, jika pendatang tidak 

mempercayai masyarakat setempat, maka pendatang tidak memberikan pinjaman atau 

bantuan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Mentawai. Sebaliknya 

bagi masyarakat Mentawai jika pendatang tidak dipercayai lagi maka hubungan kerja 

dapat terputus. 



Tanpa adanya kepercayaan ini masyarakat Mentawai bukan saja mendapat 

ancaman pemutusan kerja yang telah dilakukan tetapi pendatang juga sukar untuk 

memberi pinjaman kepada masyarakat Mentawai yang tidak dipercayai. Dan jika ha1 ini 

terjadi akibat bukan satu orang pendatang saja, yang tidak menyukainya tetapi juga 

merembet ke pendatang yang lainnya melalui cerita dari mulut kemulut. Bagi 

pendatang jika masyarakat Mentawai sudah tidak mempercayainya lagi, bukan saja 

mereka tidak mendapat keuntungan penjualan barang dagangannya, juga rasa hormat 

kliennya akan musnah. hAlini te jelma dalarn bahasa Mentawai (bokoi sasareu). Suatu 

perkataan yang diucapkan oleh orang Mentawai, dimana berkonotasi negatif, bahwa 

pendatang tersebut pedusta. 

Dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak, ada perasaan kurang puas ini 

dapat timbul dari penempatan harga pembelian hasil produksi dan penempatan harga 

jual barang. Narnun tidak muncul kepada pemutusan hubungan kerja, hanya saja 

muncul kurangnya motivasi untuk pergi keladang untuk mengambil hasil ladangnya. 

Sebaliknya, bagi pihak pendatang rasa tidak puas terhadap tindakan masyarakat 

Mentawai kliennya, terutama bagi mereka yang ketahuan malas untuk pergi keladang, 

biasanya pendatang memberi nasehat kepada masyarakat Mentawai sebagai Miennya. 

Memang jarang terjadi putus hubungan kerja diantara kedua belah pihak. 

Uraian diatas menunjukkan adanya usaha kedua belah pihak baik pendatang 

maupun masyarakat Mentawai, untuk selalu menghindari konflik yang munglun dapat 

terjadi. Kedua belah pihak berusaha untuk saling memaafkan dan mnasehati dan 



mendiarnkan jika kesalahan-kesalahan kecil yang diperbuat. Selama tindakan itu 

diambil, selama itu pula hubungan ke j a  antara keduanya dapat berlangsung. 

Dengan demikian, terjadilah tingkah laku lparadoks, antara tujuan ekonomi 

disatu pihak dan tenggang rasa dipihak lain, sehingga rasionalitas ekonorni yang semula 

didasari pola hubungan keduanya terpaksa dikebeakangkan. Sifat tradisional pedesaan 

yang lebih mengutarnakan perasaan dari pada rasio belum bisa ditinggalkan, sementara 

pengelolaan suatu aktifitas ekonomi yang menyangkut hajat hidup menuntut tingkar 

rasionalitas yang tinggi. Dan sifat ini mungkm dianggap oleh sebagian ahli sebagai 

suatu hambatan menuju suatu tata cara mengelola perekonomian modem. 

F. Pemutusan Hubungan Patron klien 

Meskipun hubungan antara pendatang dan masyarakat Mentawai demikian erat, 

memperlakukan sebagai keluarga sendiri, setiap hari saling bertatap muka saling 

bertegur sapa. Namun, hubungan yang demikian erat tidak menjamin hubungan antara 

pendatang dengan masyarakat Mentawai tetap dapat berlangsung. Diantara kedua pihak 

yang terlibat dalam pola hubungan itu juga terdapat pemutusan hubungan yang telah 

dibina. 

Pemutusan hubungan antara pendatang dan masyarakat masyarakat dapat te rjadi 

kaena salah satu pihak dengan alsan tertentu tidak bersedia lagi menjalin hubungan. 

Dari wawancara clan pengarnatan yang dilakukan pemutusan hubungan yang dilakukan 

pendatang lebih banyak disebabkan oleh ketidakampuan untuk menjamin kebutuhan 

ekonomi klien beserta keluarga. Bagi klien pernuusan hubungan yang dilakukan kaena 



dapat berdiri sendiri, terutama dapat memasarkan sendiri hasil produksi. Bagi 

masyarakat Mentawai yang memutuskan hubungan dengan pendatangnyq ia harus 

melunasi segala hutang pada pendatang tersebut, jika pemutusan ini dilakukan secara 

baik-baik, maka masyarakat Mentawai dapat saja kembali lagi apabila 

menginginkannya. 

Pemutusan hubungan dapat dilakukan oleh prakarsa satu pihak dimana baik 

patron maupun klien dapat melakukannya. Pihak patron, dapat memecat Mien anak 

buahnya karena yang disebut terakhir melakukan pelanggaran yang tidak dapat 

dimaafkan lagi. ~ i ' s a l n ~ a ,  menjual produksinya kependatang lain (di luar patronnya). 

Perbuatan seperti ini tidak dapat lagidimaaflcan oleh pendatang, maka te jadi pemutusan 

hubungan. 

Bagi masyarakat Mentawai pemutusan hubungan yang telah dibina dapat 

dilakukan apabila pendatang tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai 

patron, terutama dalam peminjaman uang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

Mentawai itu mencari pendatang lain yang dapat melindungi mereka. Dan pendatang 

baru mereka dapat memberi pinjaman untuk melunasi utang meeka pada pendatang 

lama, secara otmatis masyarakat Mentawai itu dapat menjadi klien pendatang yang 

memberi pinjaman itu. 

Pemutusan hubungan yang telah diambil baik oleh pendatang maupun oleh 

masyarakat Mentawai akan menimbulkan resiko masing-masing pihak. Bagi pendatang, 

resiko akan diterima adalah hilangnya uang yang telah dipinjam oleh masyarakat 



Mentawai kliennya dan juga budi baiknya yang berupa lumbung nilai uang telah dibina 

selama ini akan hilang. 

Bagi masyarakat Mentawai pemecatan ini,berarti hilangnya surnber penghasilan 

dan perlindungan dari segala ancarnan kesulitan biaya hidup yang sewaktu-waktu akan 

dapat mengancam hidup ia dan keluarganya. Masy;uakat Mentawai akan mengalami 

kesukaran bila ia dipecat oleh pendatang karena untuk mencari pendatang yang baru 

akan sukar dipercaya lagi. 

Meskipun demikian, dari hasil wawancara yang dilakukan jarang sekali te jadi 

pemutusan hubungan antara pendatang dan masyarakat Mentawai. Hal ini disebabkan 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalarn hubungan itu mengetahui benar akan resiko yang 

akan diperoleh jika pemutusan hubungan itu terja.di. hi berarti pihak masyarakat 

Mentawai yang berada dalam pihak yang dirugikan berada dalam lingkaran setan. 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Desa Sioban merupakan desa dimana sebagian besar penduduknya mempunyai mata 

pencaharian hidup berladang. Dengan motivasi, dan cara berladang yang dilakukan 

menyebabkan peladang desa Sioban dikategorikan sebagai peladang subsisten. Sehingga 

mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat Mentawai di desa Sioban. 

Penduduk yang ada di desa Sioban dikelompokkan kedalam dua kelompok, 

kelompok pendatang dan masyarakat asli. Pendatang disebut dengan sasareu dan masyarakat 

asli. Kedua kelompok ini ditandai dengan seperangkat ciri antara lain; bentuk perurnahan, 

cara kerja, dan pengetahuan tentang pemasaran hasil ladang dan juga modal uang yang 

dimiliki. 

Meskipun antara pendatang dm masyarakat lokal terdapat ketimpangan dalam 

berbagai hal, akan tetapi keduanya membina suatu kerja sama yang saling membutuhkan. 

Pendatang sebagai pemilik modal memerlukan ke rja sama dengan masyarakat lokal untuk 

menjual dan membeli dagangannya, sedangkan masyarakat lokal tidak punya modal dan 

pengetahuan menerima ke rja sarna yang ditawarkan oleh pendatang. 

Kerja sarna antara pendatang dan masyarakat lokal, masing-masing punya 

kepentingan terhadap kerja sama ymg diciptakan itu. Pendatang bekerja sama dengan 

masyarakat lokal tidak hanya menjual barang dagangannya, tetapi berusaha untuk membeli 



hasil perkebunan masyarakat. Dengan cara seperti itu semakin besar keuntungan materi 

yang diperoleh. 

Berbagai usaha dilakukan pendatang agar masyarakat lokal tetap menjual hasil 

ladang, jalan yang ditempuh pendatang agar kerja sarna dalam jual beli hasil ladang ini tetap 

tejadi adalah memberi pinjaman uang dan pembelian alat (secara cicilan) pada saat 

masyarakat lokal membutuhkannya.persyaratan dalam ke j a  sama yang dibuat oleh kedua 

belah pihak tidak berbelit-belit, hanya berdasarkan saling percaya antara keduanya. 

Pendatang sebagai pemilik modal uang, kapan masyarakat asli memerlukan pinjaman uang 

dapat diberikan tanpa ada buna pinjaman, atau pejanjian tulisan lainnya, sedangkan 

masyarakat lokal yang telah menerima pinjaman berkewajiban untuk tetap menjual hasil 

perkebunan. Dalam ke j a  sarna seperti itu satu orang di desa Sioban dapat menarik 

langganan tetap 5 sampai 10 orang. 

~ e c &  ekonomis, ke ja  sama yang dilakukan antara pendatang dengan masyarakat 

lokal merupakan ke j a  sama yang saling menguntungkan. Pendatang yang telah memberikan 

pinjaman uang dengan masyarakat lokal yang memerlukannya, meskipun tidak disertai 

bungan tetapi dengan pembelian hasil bumi dan penjualan barang dagangannya. Pendatang 

&pat menarik keuntungan 500 perkfiuah setiap barang dagangannya. Pendatang tetap 

menjual hasil perkebunannya dengan resiko harga ditetapkan oleh pendatang. 

Kealaaban antar pendatang kurang dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, 

mas asli jarang berkunjung ke rumah pendatang. Kecuali, jika mereka beragama sama. 

Untuk yang beragama Islam, mesjid banyak dikunjiungi pendatang, walaupun shalat hanya 

dilakukan pada saat shalat Magrib dan Isa. 



Hasil penelitian pendatang dan masyarakat Mentawai, diketahui bahwa pendatang 

clan masyarakat Mentawai merupakan sebuah interaksi dua kelompok yang tidak setara baik 

dari segi materi maupun pengetahuan. Dalam suatu pola hubungan yang tidak setara, pihak 

yang memiliki penghasilan maupun kekuasaan lebih tinggi disebut patron, sedangkan yang 

lebih rendah disebut klien (Scott, 1972, Eisenstadt, 1984, Pelras, 197; Legg 1984, Wolf, 

1983; Suparlan, 1980). 

Pendatang dan masyarakat lokal di desa Sioban menjalin ke rja sama dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing pihak. Pendatang, pada saat membeli 

hasil ladang masyarakat asli, dengan memberi bantuan kepada masyarakat asli, sebelwn 

mereka menjual hasil ladang. Kemudian, baru masyarakat asli menjual hasil ladang mereka 

kepada pendatang yang telah lebih dahulu memfasilitasi kebutuhan masyarakat asli. 

Kerja sama yang terjadi antara pendatang dengan masyarakat lokal di desa Sioban, 

dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari hubungan patron klien, dapat dikatakan sebagai 

suatu bentuk dari hubungan patron klien. Karena ada persamaannya dengan konsep 

hubungan patron klien yang dikemukakan oleh para ahli ketergantungan (Scott, 1977; Legg, 

1984; Lende, 1977; Eisentadt, 1984). Hubungan tersebut merupakan hubungan yang 

vertikal, diadik clan tidak simetris. Kemudian hubungan personal, timbal balik antara inferir 

dan superior, yang mencerminkan adanya ketimpangan sumber daya. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pendatang dan 

masyarakat lokal, terdapat ketimpangan dalam penghasilan, bentuk perumahan, perabot 

rumah tanga. Kondisi ini oleh banyak ahli disebut suatu ciri dari pola hubungan patron klien 

(Scott, 1977; Legg, 1984; Eisentadt, 1984). 



Secara ekonomis, ketimpangan yang terjadi itu menunjukkan bahwa ke rja sama yang 

te jadi antara pendatang dan masyarakat lokal, yang beruntung adalah pendatang sedangkan 

masyarakat asli tidak bisa dilihat sebagai pihak yang dirugikan. Karena ha i l  waawancara 

dengan masyarakat asli (klien) tidak mengatakan berada dalam pihak yang dirugikan, 

bahkan sebaliknya, masyarakat asli merasa terbantu dengan adanya pendatang yang mau 

membeli hasil ladang mereka. Dengan perkataan lain, mereka mengemukakan, jika tidak ada 

pendatang hasil ladang mereka tidak ada yang membeli. Karena masyarakat lokal sendiri 

ti& punya modal dan tidak terbiasa berdagan. Sebaliknya secara ekonomis, hubungan 

pendatang dengan masyarakat asli dalam aktifitas ekonomi dapat saja terputus jika masing- 

masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan. 

Pendatang dan masyarakat asli, membentuk kerja sama yang hanya bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya Tetapi sedikit sekali yang berlanjut kepada ke j a  sama 

yang bersifat non-ekonomis. Kerja sama antara pendatang dan masyarakat dibuat semata- 

mata dalam aktifitas ekonomi. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan lapangan kita dapat mengatakan bahwa interaksi pendatang 

dengan masyarakat asli dalam aktifitas ekonomi sangat dimunglunkan, tidak mudah 

menghindari masyarakat pendatang, masyarakat pendatang cenderung berupaya 

memberikan kemudahan terhadap masyarakat asli. Dalam kontek ini penguasaan ekonomi 

oleh pendatang secara otomatis diterima sebagai warga yang terhormat dalam komunitas 

masyarakat Mentawai. Hasilnya, ia akan juga memiliki akses jaringan kerja sosial ekonomi. 



Oleh karena itu pandangan sepihak yang mengatakan bahwa aktivitas pendatang 

mengekploitasi masyarakat asli perlu secara hati-hati dipertimbangkan kembali. Dari temuan 

empiris di lapangan dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam aktivitas ekonomi di bidang 

perdagangan cukup berarti bagi masyarakat asli. Masyarakat pendatang adalah sosok 

surnberdaya yang diperlukan dalam mendukung isktivitas ekonomi. Dengan demikian 

pendatang merupakan agen penting dalam kegiatan komersial. Untuk itu tidak selalu 

pendatang dijadikan sumber gangguan dalam kehidupan masyarakat. Sebab pendatang 

berperan mengintegrasikan mereka yang tidak punya Sehubungan dengan penelitian ini 

hanya dalam satu kecamatan, maka agaknya perlu hati-hati untu menggeneralisasi proposisi- 

proposisi atau temuan penelitian ini. 

Interaksi pendatang dengan masyarakat asli tidak dapat mengabaikan terjadinya 

transformasi sosial seperti meningkatnya komersialisasi di masyarakat Mentawai. Oleh 

karena itu kajian tentang interaksi pendatang dengan masyarakat asli Mentawai akan 

semakin memperkaya wacana dari studi integrasi masyarakat Indonesia. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Identitas Informan 

Nama 

Umur 

Pekerjaan : 

Daerah Asal : 

Jenis Kelarnin : 

11. Alasan kedatangan ke Mentawai 

1. Kapan datang ke Mentawai 

2. Apakah kedatangan ata inisiatif sendiri? 

? 3. Jika tidak, alasan . . . . . . . . . 

11. Persepsi terhadap masyarakat Mentawai 

1. Bagaimana tangggapan pendatang terhadap masyarakat asli begitu juga 

sebali knya. 

2. Apakah masyarakat asli menerima kedatangan pendatang. 

IV. Persepsi terhadap aktifitas ekonomi 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat asli terhada.~ aktifitas ekonomi. 



2. Bagaimana bentuk hubungan dalam aktifitas ekonomi antara pendatang dengan 

masyarakat asli. 

3. Siapa yang lebih banyak diuntungkan dengan hubungan tersebut. 

4. Bagaimana proses hubungan dalam aktifitas ekonomi. 

V. Harapan dan kekhawatiran terhadap hubungan dalam aktifitas ekonomi. 

1 .  Apakah harapan dalam hubungan dalam aktifi tas ekonomi . 

2. Apakah kekhawatiran terhadap hubungan dalarn aktifitas ekonomi. 
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