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ABSTRAK 

Konstruksi Sosial  dan Daya Saing  Sumber Daya Manusia Etnis Kaili  

Di Kota Palu 

 

Penelitian ini  berlatar belakang menggali basis pengetahuan etnis Kaili 

untuk melihat dan mendalami pandangan etnis Kaili tentang pengembangan sumber 

daya manusia. Inti persoalan yang ingin dipecahkan dalam studi ini adalah 

bagaimana etnis Kaili di Kota Palu mengkonstruksi pengembangan sumber daya 

manusia dan berbagai elemen yang terkait dengan upaya peningkatan daya saing 

sumber daya manusia. Menyangkut bagian penting dalam studi ini adalah nilai-nilai 

budaya etnis Kaili.  

 Metode yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian  adalah 

penelitian kualitatif. Dengan memfokuskan pada sumber daya manusia etnis Kaili 

terkait pendidikan formal yang dicapai. Berdasarkan kriteria tersebut maka dipilih 

dua subyek penelitian yaitu (1)  subyek yang dapat melanjutkan pendidikan formal 

hingga pendidikan yang tertinggi dikategorikan sebagai role model (panutan),  dan 

(2) subyek yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan dan 

kondisi, subyek yang putus sekolah dikonsepsikan ‘patah pinsil’, menurut 

konstruksi masyarakat lokal. 

Berdasarkan pendekatan konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas 

Luckmann, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) Komponen 

pendukung dan penghambat  daya saing sumber daya manusia  etnis Kaili di Kota 

Palu, terkait dengan faktor alam,  agama,  budaya,  ekonomi, dan politik. (2) Bagi 

subyek role model (panutan),  untuk meningkatkan daya saing sumber daya 

manusia,   berkaitan dengan  prinsip dasar  bahwa orang Kaili harus  natau (pintar 

atau cerdik),  Nabia (berani atau memiliki tekad), merasa  Naeya (malu) bila tidak  

meningkatkan pendidikan. Prinsip lainnya, harus mampu menjalankan kegiatan 

dengan baik ditunjukkan dengan konsep belo rapovia belo rakava (baik yang 

dilakukan maka kebaikan juga yang akan diterima), dan majadi tau (menjadi 

manusia), karena prinsip belo rapovia belo rakava dan majadi tau akan menjadikan 

diri sebagai manusia yang bermanfaat. Sedangkan menurut subyek ‘patah pinsil’, 

mempunyai prinsip sebaliknya, yaitu mereka naase nomore (asyik menikmati 

kesenangan) sehingga menghambat peningkatan pendidikan sebagai upaya 

memperkuat daya saing sumber daya manusia. Dari hasil penelitian tersebut,  

kebaruan (novelty) yang ditunjukkan oleh penelitian ini adalah melalui kontribusi 

dari pendekatan ilmu sosial, menghasilkan informasi berbasis pengetahuan sosial 

terkait teoritik Pengembangan sumber daya manusia   yang menghendaki adanya 

input informasi berbasis pengetahuan sosial tersebut sebagai bahan yang akan 

dikelola dalam proses pengembangan sumber daya manusia. 

Kata kunci : konstruksi sosial,  daya saing sumber daya manusia, pengembangan 

sumber daya manusia. 
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