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Perspektif Ekonomi Kelembagaan:  

Sebuah Pengantar 

 

Pendahuluan 

Tulisan ini bertujuan mengulas perspektif utama yang menjadi 

sudut pandang dalam buku ini; perspektif ekonomi kelembagaan.Bagi 

saya, perspektif tersebut mampu mengatasi keterbatasan perspektif 

ekonomi arus utama (neo-klasik) dalam memahami pembangunan 

ekonomi desa di daerah sabana. Pilihan menggunakan perspektif  

ekonomi kelembagaan didukung oleh studi-studi yang dilakukan 

Hoskins (1993), Vel ([1994];2010), Gunawan (2000), Fowler (2005), 

Twikromo (2008), dan Palekahelu (2011) yang menunjukkan bahwa 

masyarakat Sumba masih terikat pada budaya dan norma-norma sosial 

yang diwariskan nenek moyang mereka. Nilai-nilai budaya itu 

tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari yang seringkali dianggap 

―tidak rasional‖ oleh orang lain. Dalam bidang ilmu sosial, nilai-nilai 

budaya dan norma-norma sosial yang ada dalam sebuah masyarakat 

disebut sebagai kelembagaan informal. Namun selain kelembagaan 

informal, bergabungnya Sumba dalam wilayah NKRI, masuknya agama 

kristen, dan pengaruh dari luar lainnya menyebabkan masyarakat 

Sumba juga hidup dengan berbagai aturan dan hukum formal (Vel, 

2008). Perspektif ekonomi kelembagaan yang memperhitungkan 

pentingnya peran dan keberadaan kelembagaan, baik formal maupun 

informal, dalam menentukan perilaku dan motivasi manusia sesuai 

digunakan untuk memahami lebih dalam perubahan yang terjadi pada 

masyarakat Sumba.Berbagai hasil studi tentang masyarakat Sumba 

tersebut menunjukkan analisis ekonomi arus utama bisa saja dilakukan, 

tetapi tidak memadai untuk mengungkap hal-hal yang lebih 

―mendalam‖. Memahami fenomena perilaku ekonomi dalam 
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masyarakat seperti itu membutuhkan cara pandang alternatif yang 

tidak dimiliki oleh perspektif ekonomi arus utama.  

Adapun struktur artikel ini adalah sebagai berikut: setelah 

pendahuluan, bagian kedua adalah uraian tentang perspektif 

kelembagaan secara umum yang diikuti ulasan yang lebih mendalam 

mengenai ekonomi kelembagaan pada bagian tiga. Bagian empat dan 

lima mengulas teori sumber daya dan teori lembaga yang menjadi 

cermin untuk menjelaskan ketersediaan sumber daya dan 

keterkaitannya dengan kelembagaan. Bagian enam menunjukkan 

keterbatasan perspektif ekonomi kelembagaan, khususnya dalam 

menangkap realitas kehidupan masyarakat desa yang tinggal di wilayah 

beriklim sabana tropis. Artikel ini diakhiri dengan sebuah penutup 

pada bagian tujuh. 

 

Perspektif Kelembagaan:Cara Pandang Alternatif dalam Bidang Ilmu Sosial 

Pada tulisannya yang terbit sekitar akhir tahun 1970-an 

Gunnar Myrdal (1978) menyinggung bahwa pendekatan kelembagaan 

akan menjadi pendekatan yang populer untuk menganalisis masalah-

masalah sosial. Hal itu menjadi kenyataan ketika pada akhir tahun 

1990-an peran kelembagaan dalam kehidupan masyarakat mencapai 

puncak perdebatan diantara para ahli ekonomi pembangunan sekaligus 

menjadi salah satu pendekatan yang semakin sering digunakan oleh 

para ahli ilmu sosial (Hodgson, 2009; Chang, 2011). Gagasan utama 

dalam perspektif kelembagaan adalah ‗institutions matter‘, atau bila 

diterjemahkan secara bebas; lembaga bermakna dalam kehidupan 

manusia sehingga harus diperhitungkan dalam studi-studi mengenai 

masalah sosial. Kepopuleran perspektif ini tidak dapat dilepaskan dari 

karakteristik analisis kelembagaan yang bersifat interdisipliner pada 

bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, 

dan sejarah.Dalam perkembangannya, berbagai penelitian tentang 

pentingnya peran kelembagaan semakin mendapat perhatian tidak saja 

pada bidang ilmu seperti di atas, tetapi juga di bidang ilmu lainnya. 
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Sayang hingga kini definisi lembagasangat beragam sehingga 

terkesan ada ketidakjelasan tentang apasebenarnya yang dimaksud 

dengan lembaga dan kelembagaan (Searle, 2005; Kingston dan 

Caballero, 2009, Helmsing, 2013). Bardhan (1989) mendefinisikan 

lembaga sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan, dan elemen lain 

dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Sedangkan Greif (2006) 

mendefinisikan lembaga sebagai sistem aturan, keyakinan, norma dan 

organisasi yang secara bersama-sama menyebabkan suatu keteraturan 

dalam perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ontologi, Searle (2005) 

mendefinisikan lembaga sebagai tata aturan apa saja (termasuk 

prosedur dan praktik) yang diterima secara kolektif sehingga dapat 

digunakan untuk membuat fakta kelembagaan. Adapun yang paling 

sering dikutip adalah definisi lembaga oleh North (1990) yang merujuk 

pada aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia 

untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial atau 

umumnya disingkat sebagai ―aturan main dalam masyarakat‖. 

Beragamnya definisi tentang lembaga disebabkan setiap penulis  

menyesuaikan arti kata tersebut dengan konteks penelitiannya masing-

masing namun tidak mengembangkan konsep dan teori kelembagaan 

itu sendiri (Syahyuti, 2013). Sementara itu Yustika (2008) menganggap 

perbedaan tersebut adalah bentuk kontribusi peneliti terhadap 

kekayaan dimensi pada perkembangan ilmu pengetahuan. 

Penggunaan terminologi ―lembaga‖ (institution) dalam 

berbagai literatur berbahasa Indonesia tidak saja mempunyai beragam 

arti seperti pada literatur bahasa asing, tetapi juga cenderung tidak 

konsisten dan tumpang tindih dengan terminologi kelembagaan 

(institutional) dan organisasi (Syahyuti, 2013). Atas hal ini Syahyuti      

-dengan latar belakang sosiologi- melakukan rekonseptualisasi ketiga 

terminologi tersebut yang dirangkumnya dalam sebuah matriks. Dalam 

tulisan ini, matriks yang menunjukkan ―kesalahkaprahan‖ penggunaan 

konsep-konsep tersebut di Indonesia saya sebut dengan nama ―Matriks 

Syahyuti‖ seperti  yang tersaji berikut ini;  
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Tabel 2.1 

Matriks  Syahyuti1 

Terminologi 
dalam literatur 
Bahasa  Inggris: 

Terminologi  
dalam literatur  
Bahasa 
Indonesia: 

Terminologi 
semestinya: 

Materi yang terkandung 
Di dalamnya: 

Institution kelembagaan, 
institusi 

Lembaga Norma, regulasi, 
pengetahuan-kultural 
yang menjadi pedoman 
dalam berperilaku 

Institutional kelembagaan, 
institusi 

Kelembagaan Hal-hal yang 
berkenaan/berkaitan 
dengan lembaga 

Organization organisasi,  
lembaga 

Organisasi Kelompok sosial (social 
group) yang sengaja 
dibentuk, punya anggota, 
utk mencapai   tujuan 
tertentu, aturan 
dinyatakan tegas. Contoh: 
kelompok tani, gapoktan, 
koperasi, asosiasi petani, 
dll) 

Organizational keorganisasian, 
kelembagaan 

Keorganisasian Hal-hal yang 
berkenaan/berkaitan 
dengan organisasi,  
misalnya: struktur organi-
sasi, kepemimpinan, 
keanggotaan, mana-
jemen, dan keuangan 
organisasi 

Sumber : Syahyuti, 2013 

 

Matriks di atas menunjukkan terminologi lembaga mengacu 

pada ‗aturan main‘ seperti; norma, nilai, dan regulasi yang berlaku 

dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun 

informal. Definisi tersebut umumnya digunakan oleh studi-studi 

kelembagaan arus utama yang merujuk lembaga sebagai seperangkat 

aturan main yang berisi norma, regulasi, dan kultural-kognitif yang 

                                                           
1Oleh Syahyuti sendiri matriks ini diberi judul ―Rekonseptualisasi definisi lembaga dan 

organisasi‖ 
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menjadi penghambat bagi seseorang untuk bertindak (North, 1990; 

Yeager, 1999; Greif, 2006) 

Matriks Syahyuti juga menunjukkan perbedaan mendasar 

antara lembaga dan organisasi. Atas hal tersebut North (1990) 

menganalogikan bahwa bila lembaga adalah ‗aturan main‘, maka 

organisasi adalah ‗pemain‘-nya. Secara lebih khusus North (1990) 

menganggap organisasi dibuat oleh sekelompok individu yang terikat 

pada kegiatan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi antara 

organisasi dan lembaga dianggap penting karena kerangka 

kelembagaan akan menjadi dasar dari jenis organisasi yang dibuat dan 

sebaliknya, organisasi akan menjadi sumber perubahan kelembagaan. 

Sementara Hodgson (2007:2) memandang organisasi adalah lembaga 

khusus yang membutuhkan 3 hal sebagai berikut;kriteriatertentu 

dalam menentukan tujuan dan keanggotaan, prinsip-prinsip kedaulatan 

mengenai siapa yang bertanggung jawab, dan rantai komando yang 

menggambarkan tanggung jawab dalam organisasi. Ketiga karakteristik 

tersebut menyebabkan organisasi dipandang sebagai lembaga yang 

terbatas dengan derajat kohesi yang relatif tinggi.Karakteristik yang 

terkait dengan keanggotan, kedaulatan, dan tanggung jawab 

mendorong kemungkinan untuk terjadinya interaksi yang lebih 

intensif antara individu dan organisasi. Sebaliknya, organisasi itu 

sendiri juga tergantung pada eksistensi kebiasaan (habits) yang 

berhubungan dengan aturan mengenai keanggotaan, kedaulatan, dan 

tangung jawab. Secara sederhana, Syahyuti (2013) menganalogikan 

organisasi dan lembaga yang ada dalam masyarakat seperti ikan dan air 

dalam aquarium; ikan adalah organisasi dan air adalah lembaga.Jenis 

ikan yang berbeda membutuhkan air yang berbeda, sesuai dengan 

kebutuhan ikan untuk dapat berkembang biak dengan baik. 

 

Ekonomi Kelembagaan: Perspektif Utama 

Dalam bidang ilmu ekonomi, perspektif kelembagaan telah 

berkembang pesat dengan munculnya ekonomi kelembagaan sebagai 
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salah satu mazhab (school of thought) dalam bidang ilmu tersebut. 

Adapun terminologi ‗ekonomi kelembagaan‘ mucul pertama kali dalam 

tulisan Walton Hamilton padaThe American Economic Review tahun 

1919. Senada dengan perspektif kelembagaan pada bidang ilmu sosial 

lainnya,ekonomi kelembagaan juga menganggap lembaga berperan 

signifikan dalam kehidupan sosial manusia, khususnya yang terkait 

dengan perilaku ekonomi individu dan kelompok.Hubungan antara 

lembaga dan kinerja ekonomi itulah yang menjadi topik utama dalam 

berbagai penelitian yang dilakukan para ekonom kelembagaan, seperti 

disinggung  North (1990) dalam studinya yang menyatakan: 

‗institutions are the underlying determinant of the long-run 
performance ofeconomies‘ (North 1990: 107).  Gagasan utama dari 

perspektif ini adalah kegiatan ekonomi  sebagai salah satu kegiatan 

sosial pada dasarnya telah ‗dilembagakan‘ sehingga ilmu ekonomi 

sebagai salah satu disiplin ilmu sosial harus memperhitungkan 

kelembagaan dan mempelajarinya sebagai aspek yang bersifat endogen, 

bukan eksogen (Chavance, 2009).  Berdasarkan gagasan tersebut 

ekonomi kelembagaan mempunyai karakteristik yang berbeda dari 

perspektif ekonomi lain yang tidak memberikan perhatian pada aspek 

kelembagaan. Sementara Chavance (2009: ) mendefinisikan ekonomi 

kelembagaan sebagai berikut:  

―Institutional economics is defined as economic thought that 
considers institutions to be relevant to economic theory, and 
consequently criticizes the neo-classical mainstream for 
having pushed them out of the discipline; it deals especially 
with the nature, origin and evolution of institutions, and 
their effects on economic performance‖ 

Seperti tampak dari definisi di atas, pada awalnya ekonomi 

kelembagaan muncul sebagai kritik terhadap perspektif ekonomi neo-

klasik2 yang menganggap perilaku ekonomi seseorang didasarkan pada 

keinginan setiap individu untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-sebesarnya (maximizing profit behaviour). Atas dasar asumsi 

                                                           
2
Ekonomi Neo-klasik adalah terminologi yang diciptakan oleh T. Veblen (Hodgson, 

1998). 
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tersebut setiap keputusan yang dilakukan individu adalah keputusan 

yang terbaik karena merupakan keputusan yang masuk akal (rational 
choice). Sementara itu, gagasan utama perspektif ekonomi 

kelembagaan adalah lembaga, kebiasaan, aturan, dan evolusi ketiganya 

dalam kinerja ekonomi pada suatu masyarakat (Hodgson, 1998). Walau 

demikian, perspektif ini tidak berusaha membangun teori umum atau 

model ekonomi yang berlaku secara universal berdasarkan gagasan-

gagasan tersebut.Ketiga gagasan utama tadi digunakan untuk 

memfasilitasi dan mendorong seorang peneliti ke arah pendekatan 

yang lebih spesifik dengan memperhitungkan aspek historis dalam 

melakukan analisisnya. Dengan demikian, bila analisis menggunakan 

perspektif ekonomi neo-klasik dilakukan dengan pendekatan yang 

berawal dari kerangka teori universal langsung menuju pada teori yang 

lebih spesifik, maka dalam perspektif ekonomi kelembagaan analisis 

diawali dari gagasan-gagasan umum mengenai manusia sebagai agen, 

lembaga, serta evolusi proses ekonomi dalam suatu masyarakat. Setelah 

itu barulah beranjak pada gagasan spesifik dan teori yang terkait 

dengan lembaga-lembaga ekonomi tertentu.Sebagai contoh, ekonom 

neo-klasik menganggap teori permintaan dan  penawara berlaku secara 

universal sehingga dapat digunakan untuk menentukan teori tentang 

harga. Sementara itu ekonom kelembagaan memandang permintaan 

dan penawaran berlaku secara kontekstual karena tindakan manusia 

tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan dan aturan dalam lingkungannya. 

Berdasarkan asumsi itulah ekonom kelembagaan menganggap harga 

adalah kesepakatan sosial yang didasarkan pada kebiasaan dan aturan 

yang melekat dalam lembaga tertentu. Oleh sebab itu, teori harga 

seharusnya memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai-nilai, norma, 

budaya, dan proses pembentukan nilai secara spesifik, bukan hanya 

permintaan dan penawaran. Tanpa memperhatikan faktor-faktor 

tersebut, teori tentang harga tidak akan memadai untuk menjelaskan 

bagaimana individu dan atau kelompoknya ‗menghitung‘ harga itu 

sendiri atau bagaimana ekspektasi mereka tentang ‗harga‘ di masa 

depan. Walau demikian, ekonom kelembagaan tidak menganggap 

konsepsi tentang kebiasaan yang mendasari tindakan manusia dan 
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lembaga itu sendiri cukup untuk bergerak ke arah analisis teori yang 

lebih operasional. Ada elemen tambahan yang dibutuhkan, khususnya 

yang menunjukkan bagaimana kebiasaan tertentu melekat sekaligus 

diperkuat oleh lembaga sosial.  Untuk alasan itulah perspektif ini 

sangat terbuka untuk dipadukan dengan perspektif  dari bidang ilmu 

lain yang relevan. Dengan cara itu perspektif ini bergerak dari sesuatu 

yang abstrak ke arah yang lebih nyata (konkret). 

Dalam perkembangannya, mazhab ekonomi kelembagaan 

pernah sangat mendominasi pemikiran ahli-ahli ekonomi pada sekitar 

pertengahan pertama abad 20, khususnya masa diantara terjadinya 

Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Parada, 2001).Adapun para ahli 

yang termasuk dalam mazhab ini adalah T.Veblen, W.Hamilton, J.R. 

Commons, C.E. Ayres, dan W.C. Mitchell.Tradisi pemikiran ini 

berkembang pesat karena dianggap lebih merepresentasikan dunia 

nyata karena hasil-hasil kajiannya didukung oleh bukti empiris. Pada 

sekitar tahun 1940-an mazhab itu mulai meredup, bahkan cenderung 

ditinggalkan, ketika pemikiran J.M.Keynes tentang ekonomi 

kesejahteraan (Welfare Economics) semakin populer serta meluasnya 

mazhab neo-klasik yang mulai mengembangkan alat ekonometrik 

dalam analisisnya. Mazhab ekonomi kelembagaan menjadi semakin 

tertinggal karena dengan alat-alat analisis tersebut mazhab neo-klasik 

dianggap lebih mampu memberikan penjelasan secara empirik tentang 

dunia nyata. Mazhab yang kemudian menjadi aliran pemikiran arus 

utama itu menjadikan pasar yang dianalisis berdasarkan keseimbangan 

(equilibrium) sebagai tema utama dalam bidang ilmu ekonomi.Adapun 

perilaku ekonomi dipandang sebagai perilaku yang melibatkan 

rasionalitas, perhitungan, dan utilitas individu yang sangat 

memperhatikan efisiensi. 

Pada sekitar tahun 1970-an, mazhab ekonomi kelembagaan 

mengalami kebangkitan walau tidak sepenuhnya sama dengan mazhab 

ekonomi kelembagaan yang berkembang sebelumnya. Mazhab ini 

berbeda karena menekankan pada signifikansi lembaga-lembaga 

―formal‖ seperti hak kepemilikian, atau ‗moda tata kelola‘ seperti pasar 
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dan hirarki dalam perusahaan. Hodgson (2009) mengutip Williamson 

(1975) menyebut mazhab ekonomi kelembagaan yang muncul kembali 

inisebagai ekonomi kelembagaan baru 3  (New Institutional 
Economics/NIE) yang semakin menunjukkan bahwa perspektif ini 

tidak sama dengan ekonomi kelembagaan yang dikembangkan oleh 

Veblen dan rekan-rekannya. Secara umum mazhab ekonomi 

kelembagaan baru membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan 

alat analisis yang dikembangkan dari empat teori; teori biaya transaksi 

(transaction cost theory), teory hak kepemilikan (property rights 
theory), teori pilihan publik (public choice theory), dan teori 

permainan (game theory). Perbedaan mendasar antara mazhab 

ekonomi kelembagaan lama dan baru adalah mazhab ekonomi 

kelembagaan baru menggunakan dua dasar asumsi yaitu; individu 

berperilaku rasional (rational individual behavior), dan fungsi 

preferensi individu (individual preferences function).  Kedua asumsi 

tersebut merupakan asumsi dasar bagi penganut mazhab ekonomi neo-

klasik. Oleh karenanya mazhab ekonomi kelembagaan baru seringkali 

dianggap sebagai bentuk pengembangan dari mazhab ekonomi neo-

klasik  dan bukan lagi kritik sebagaimana mazhab ekonomi 

kelembagaan pada awal perkembangannya. Tokoh-tokoh yang 

mengembangkan mazhab ekonomi kelembagaan baru antara lain 

adalah: Ronald Coase, Oliver Williamson, Douglas North, dan Elinor 

Ostrom.  

Pada saat yang hampir bersamaan, bangkit pula aliran 

pemikiran ekonomi kelembagaan yang tetap mengacu pada pandangan 

Veblen dan rekan-rekannya pada masa lalu. Aliran pemikiran ini 

disebut sebagai mazhab ekonomi kelembagaan lama4 (Old Institutional 
Economics) atau ekonomi kelembagaan asli (Original Institutional 
Economics) yang dimotori oleh G.M.Hodgson, W. Rutherford, dan 

kawan-kawannya. Seperti dalam tradisi awalnya, aliran pemikiran ini 

tetap memandang pasar sebagai salah satu bentuk dari lembaga yang 

                                                           
3 Dalam buku ini disingkat menjadi EKB 
4 Dalam buku ini disingkat menjadi EKL 
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juga merupakan bagian dari praktik Negara (penguasa). Alih-alih 

memandang pasar hanya sebagai hubungan manusia yang universal, 

mazhab ini menganggap pasar sebagai lembaga yang spesifik dengan 

aturan-aturan tertentu. Pasar melibatkan norma-norma sosial, 

hubungan pertukaran yang dilembagakan, dan jaringan informasi.Pasar 

dan relasi pertukaran itu sendiri melibatkan aturan-aturan yang rumit 

sehingga tidak ada pasar yang tercipta tanpa kelembagaan. 

Gagasan lain dalam EKL yang membedakannya dari EKB 

adalah preferensi individu yang bersifat endogen, bukan eksogen. 

Preferensi individu tidak dapat secara umum dianggap sebagai sesuatu 

yang sudah ada (given) tetapi harus dipandang sebagai bagian dari 

tindakan yang dibentuk oleh kelembagaan dan budaya dalam situasi 

dan kondisi tertentu. Gagasan itu berasal dari asumsi bahwa kebiasaan 

(habits) dan aturan adalah dasar dari tindakan manusia sehingga 

konsep tentang kebiasaan terkait erat dengan analisis kelembagaan. 

Dengan demikian perilaku ekonomi seseorang atau kelompok 

masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks tertentu, sehingga mazhab 

ini lebih memberikan perhatian pada lembaga-lembaga ―informal‖ 

seperti kebiasaan (habits), budaya, dan kesepakatan sosial (Hu, 

2007).Secara ringkas Hodgson (1998) menyampaikan karakteristik 

umum dari perspektif EKL sebagai berikut: 

1. Menekankan pada keterlibatan faktor kelembagaan dan budaya 

yang tidak ditemukan dalam teori ekonomi arus utama 

2. Analisis dilakukan dengan pendekatan interdisipliner yaitu 

menggunakan gagasan dari bidang ilmu lain seperti; sosiologi, 

politik, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. 

3. Tidak menggunakan model rasionalitas dan maksimalisasi 

penggunaan (utility maximization) karena konsepsi individu 

sebagai agen difokuskan pada kebiasaan dan pengakuan adanya 

kemungkinan terjadinya perubahan tindakan individu sesuai 

dengan konteksnya 
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4. Matematika dan statistik bukanlah esensi dari teori ekonomi, 

tetapi diakui sebagai alat pendukung dalam menjelaskan suatu 

fenomena 

5. Analisis tidak mulai dengan membangun model matematika, 

tetapi justru dimulai dari fakta-fakta dan dugaan teoritis 

tentang mekanisme timbal-balik antara fenomena tertentu 

dengan lingkungannya 

6. Menyoroti fakta historis empirik dan membandingkannya 

dengan lembaga sosial-ekonomi lain sehingga dalam beberapa 

hal perspektif ini banyak berbeda dengan teori ekonomi utama 

yang modern 

Lebih jauh lagi, asumsi tentang perilaku ekonomi yang terkait 

pada masyarakat menyebabkan penganut mazhab EKL mendefinisikan 

ilmu ekonomi sebagai ―the science of social provisioning‖ yang 

merujuk pada semua kegiatan ekonomi terjadi dalam konteks sosial 

seperti; nilai-nilai budaya, relasi kekuasaan atau kelas, norma-norma, 

ideologi, dan sistem ekologi (Jo, 2011).  Ekonomi kelembagaan lama 

juga dianggap sebagai sebuah ―processual paradigm ―tentang perubahan 

proses ekonomi di suatu tempat tertentu, yang terjadi secara dinamis, 

dan sesuai dengan konteks budaya (Dugger, 1996).Dengan demikian 

kajian yang serius dalam hal ekonomi memerlukan pemahaman dan 

penjelasan aktual yang lebih mendalam tentang proses sosial dalam 

masyarakat.  

Walaupun ada perbedaan mendasar antara mazhab EKL dan 

EKB, namun perkembangan kedua aliran pemikiran tersebut akhir-

akhir ini menunjukkan semakin sulitnya dikotomi diantara keduanya 

(Hodgson, 2014).Pada tulisannya, Hodgson (2009) menyinggung 

bagaimana dua tradisi dalam ekonomi kelembagaan saling tumpang 

tindih sehingga menjadi semakin sulit dibedakan. Menurutnya jika 

memang kedua tradisi itu tidak bisa lagi dibedakan secara akurat, maka 

sebaiknya kedua tradisi itu dianggap saling melengkapi, bukan 

bersaing. Dengan demikian, masing-masing kelemahan dan 
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kekuatannya dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan 

perspektif itu sendiri. 

Kajian-kajian dalam buku ini menggunakan perspektif yang 

berasal dari tradisi pemikiran EKL untuk menelusuri dan memberikan 

penjelasan mengenai keterkaitan ekologi, ketersediaan sumber daya, 

dan kelembagaan lokal dalam konteks pembangunan ekonomi desa di 

daerah sabana.  Mengikuti jejak Veblen dan Commons sebagai tokoh 

mazhab EKL,  perspektif ini  tidak hanya mengandalkan pengumpulan 

data empirik semata, tetapi menyadari bahwa teori tidak muncul dari 

induksi data. Tidak ada pemahaman dan penjelasan suatu fenomena 

yang mungkin dilakukan tanpa adanya teori sehingga semua analisis 

empiris menggunakan serangkaian konsep dan teori baik secara 

implisit atau eksplisit (Hodgson, 1998). Berdasarkan hal tersebut, saya 

melacak konsep sumber daya dan konsep lembaga dalam perspektif 

EKL sehingga mendapatkan dua teori yang berfungsi sebagai ‗cermin‘ 

(lens) untuk memahami fenomena yang terjadi pada saat penelitian 

lapangan dilakukan. Kedua teori tersebut adalah teori sumber daya dan 

teori lembaga seperti  yang disajikan berikut ini. 

 

Sumber Daya dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan 

Dalam bidang ilmu ekonomi, sumber daya didefinisikan 

sebagai barang-barang atau aset lainnya yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa sebagai usaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia (McConnel et.al., 2011). Berdasarkan definisi itu 

para ekonom arus utama (mainstream economists) menganggap sumber 

daya sebagai benda berwujud atau faktor produksi yang secara fisik 

sudah tersedia (given), terbatas (finite), dan bersifat tetap (fixed) (De 

Gregori, 1987). Tradisi pemikiran (school of thought) Ekonomi Klasik 

membedakan sumber daya menjadi tiga kategori yaitu ; tanah, tenaga 

kerja, dan modal. Namun bagaimana asal usul sumber daya dan 

mengapa ‗sesuatu‘ dapat berfungsi sebagai sumber daya kurang menjadi 

perhatian para ekonom arus utama (De Gregori, 1987) 
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Erich W. Zimmermann, seorang ekonom kelembagaan, 

menyatakan bahwa sumber daya tidak saja terdiri dari benda berwujud 

(tangible), tetapi juga benda-benda yang tidak berwujud (intangible) 

seperti pengetahuan, kesehatan, kebebasan, kebijakan, dan pendidikan 

(Zimmermann, 1951). Sumber daya berasal dari kombinasi antara 

kedua aspek tersebut, yaitu aspek berwujud dan tak berwujud. Bahkan 

menurutnya, aspek tak berwujud sebenarnya jauh lebih penting 

daripada aspek berwujud. Terinspirasi oleh Zimmermann, Thomas R. 

De Gregori (1987) dalam tulisannya pada Journal of Economic Issue 
(JEI)) mendefinisikan sumber daya sebagai berikut:  

―Resources are not things or stuff or materials; they are a set 
of capabilities. These capabilities use the stuff of the material 
and non-material universe in a life-sustaining manner. These 
capabilities define a functional relationship that we call 
resources……The relationship implies the prior physical 
exixtence of both human and material (or non-material) 
substance. Absent from the relationship, the term ‗resources‘ 
is meaningless‖. 

Definisi di atas menunjukkan bahwa ekonom kelembagaan 

memandang sumber daya bukan sekedar benda berwujud seperti yang 

diyakini oleh penganut ekonomi arus utama. Sumber daya adalah 

kemampuan manusia menggunakan berbagai jenis bahan (materi) yang 

disediakan oleh alam dengan cara tertentu untuk bertahan hidup. 

Berdasarkan definisi tersebut sumber daya mempunyai tiga 

karakteristik utama; berhubungan dengan kemampuan manusia, 

bersifat fungsional, dan bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia. 

Definisi sumber daya yang merujuk pada kemampuan 

menyiratkan ekonom kelembagaan menganggap manusia sebagai 

pelaku utama dalam menyediakan sumber daya.  Sumber daya adalah 

hasil dari pemikiran manusia, bukan ditemukan (resources are not; 
resources become). Sumber daya ada karena dibuat atau diciptakan 

manusia sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hidupnya yang 

diproyeksikan melalui ketrampilan dan pengetahuan manusia. Dengan 

kata lain, sumber daya adalah fungsi dari keinginan dan kemampuan 
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manusia (Dugger, 1996). Karakteristik ini juga menyiratkan bahwa 

proses penciptaan sumber daya melibatkan interaksi antara alam, 

manusia, dan budaya.  Tentang hal tersebut, Zimmermann (1951, 814-

15) mengungkapkan bahwa: 

―..they(resources) evolve out of the triune interaction of 
nature, man, and culture, in which nature sets outer limits, 
but man and culture are largely responsible for the portion of 
physical totality that is made available for human use‖ 

Ungkapan Zimmermann di atas secara lugas menekankan 

peran alam, manusia, dan budaya dalam membentuk sumber daya.  

Sebagai contoh, norma budaya dalam masyarakat patriarkhi tidak 

hanya mengabaikan peran perempuan dalam rumah tangga tetapi juga 

menutupi proses penciptaan sumber daya dan penggunaan sumber 

daya dalam suatu keluarga (Dugger, 1986).  

Karakteristik sumber daya yang fungsional menunjukkan 

bahwa sumber daya sengaja dibuat manusia sesuai dengan kebutuhan 

penggunaannya.Kebutuhan manusia muncul dari pengalaman hidup 

manusia yang tinggal dalam lingkungan alam tertentu.Pengalaman 

itulah yang kemudian mendorong berkembangnya ketrampilan dan 

pengetahuan manusia dalam menciptakan sumber daya sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Sifat sumber daya yang fungsional menyebabkan 

penggunaan sumber daya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan seperti 

yang diungkapkan oleh Zimmermann (1951) berikut ini:  

―Resources are highly dynamic functional concepts; they are 
not, they become… A functional interpretation of resources  
… makes any static interpretation of a region's resources 
appear futile; for resources change not only with every 
change of social objectives, respond to every revision of the 
standard of living, change with each new alignment of 
classes and individuals, but also with every change in the 
state of the arts-institutional as well as technological." 

Pernyataan Zimmermann (1951)secara jelas menunjukkan 

bahwa sumber daya dapat berubah sesuai dengan berbagai perubahan 

yang terjadi di sekitarnya. Oleh sebab itu, sesuatu yang berfungsi 
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sebagai sebuah sumber daya pada saat ini mungkin saja tidak berfungsi 

lagi sebagai sumber daya di masa depan, atau sebaliknya. Demikian 

pula sesuatu yang berfungsi sebagai sumber daya di suatu tempat 

mungkin saja tidak berfungsi sebagai sumber daya di tempat lain. 

Sebagai contoh, Dugger (1986) menyinggung sejarah pembangkit 

listrik di Eropa. Pada masa lalu batu baradianggap sebagaisatu-satunya 

sumber daya pembangkit listrik. Ketika ada penemuan baru yang lebih 

murah untuk menggantikan fungsi batu bara tersebut, penemuan itu 

dapat menggantikan fungsi batu bara sebagai sumber daya. Kisah 

tersebut menunjukkan bahwa perubahan karena penemuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan -atau dalam aturan dan regulasi- 

dapat menyebabkan suatu benda kehilangan fungsinya sebagai sumber 

daya yang mungkin saja tidak dibutuhkan lagi di masa depan. 

Adapun tujuan utama manusia menciptakan sumber daya 

adalah menjamin kelangsungan hidupnya di dunia. Karakteristik 

sumber daya ini sangat disadari dalam perspektif ekonomi 

kelembagaan, walau seringkali diabaikan dalam bidang ilmu ekonomi. 

Sebagai contoh untuk menjelaskan hal ini adalah kasus batu bara di 

Eropa seperti yang telah disinggung di atas. Penggunaan batu bara 

sebagai sumber daya pembangkit listrik menghasilkan CO2 di udara 

sebagai hasil dari pembakaran. Peningkatan kadar CO2 di udara 

kemudian disadari justru merugikan kehidupan manusia. Kesadaran 

akan ancaman pada kelangsungan hidup manusia mendorong 

penemuan baru sumber daya pembangkit listrik yang dapat 

mengurangi dampak bahaya lingkungan sehingga dapat menggantikan 

batu bara sebagai sumber daya.  

Elaborasi ketiga karakteristik sumber daya di atas 

menunjukkan bahwa sumber daya tidak dapat lagi dipandang sebagai 

terberi (given), tetap (fixed), dan terbatas (finite). Sumber daya bukan 

diberikan atau ditemukan (given), tetapi diciptakan oleh manusia. 

Sebagai hasil kreativitas manusia, ketersediaan sumber daya sangat 

tergantung dari ketrampilan dan pengetahuan manusia untuk 

menciptakannya. Selanjutnya, karakteristik sumber daya yang 
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fungsional menyebabkan sumber daya tidak bisa dipandang sebagai 

tetap (fixed) karena sumber daya akan berubah sesuai dengan 

kebutuhan penggunaannya oleh manusia. Penciptaan sumber daya 

yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup manusia menyebabkan 

sumber daya akan selalu tersedia tak terbatas karena sumber daya 

dibuat sebagai bagian dari cara manusia bertahan hidup. 

Ketiga karakteristik sumber daya tersebut juga menunjukkan 

bahwa proses penciptaan sumber daya tidak bisa dilepaskan dari 

lingkungan alam dan budaya. Manusia sebagai pelaku utama dalam 

proses penciptaan sumber daya mengembangkan ketrampilan dan 

pengetahuannya berdasarkan pengalaman hidup pada lingkungan alam 

tertentu dalam menciptakan sumber daya. Pengalaman yang dialami 

berulang-ulang akan mempengaruhi perilaku manusia  dalam 

menanggapi pengalamannya itu. Selanjutnya, perilaku yang dilakukan 

secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan (habits) sebagai cikal-

bakal dari terbentuknya kelembagaan. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa perspektif ekonomi kelembagaan mengakui adanya 

hubungan antara sumber daya dan kelembagaan. 

 

Lembaga dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan 

Karakteritik utama dari perspektif ekonomi kelembagaan 

adalah gagasan bahwa perilaku individu dibentuk oleh lembaga 

(Hodgson, 2000). Namun sesuai dengan perkembangan metodologi, 

teorisasi dan alat analisis yang digunakan, serta orientasi pada pasar, 

gagasan utama itu kemudian muncul dalam dua varian tradisi 

pemikiran yang berbeda popularitasnya. Tradisi pemikiran ekonomi 

kelembagaan lama kurang populer dibandingkan ekonomi 

kelembagaan baru yang menjadi arus utama sampai saat ini. Satu-

satunya yang mengikat perbedaan antara dua tradisi pemikiran itu 

adalah gagasan tentang lembaga yang terkait dengan struktur sosial 

(Rutherford, 2001). Lalu apakah perbedaan masing-masing aliran 

pemikiran itu dalam memandang (ke)lembaga(an)?  
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Bagi ekonom kelembagaan arus utama, lembaga dipandang 

sebagai aturan main, regulasi, atau kesepakatan yang membatasi 

tindakan individu (North, 1990; Williamson, 1998). Secara lugas North 

(1990: 3-5) mendefinisikan lembaga sebagai ‗rules of the game of a 
society‖ atau ‗the humanly-devised constraints that shape human 
interaction‘. Dengan definisi itu, EKB cenderung menganggap lembaga 

sebagai alat untuk mengatur tindakanmanusia dengan cara membatasi 

perilaku manusia melalui peraturan dalam masyarakat. Lembaga dalam 

perspektif ini dianalisis sebagai cara untuk mengurangi biaya transaksi, 

mengurangi ketidakpastian, internalisasi eksternalitas, dan 

menghasilkan manfaat kolektif yang dikoordinasikan atau perilaku 

kooperatif. Ada kecenderungan kuat bahwa lembaga akan membawa 

pada solusi yang "efisien" untuk masalah ekonomi. 

Perspektif ekonomi kelembagaan lama memandang lembaga 

bukan hanya membatasi, tetapi juga mendorong perilaku manusia 

(Hodgson, 1998; Chang, 2001; Helmsing, 2013). Lembaga lebih dari 

sekedar hambatan pada tindakan individu, tetapi juga perwujudan dari 

cara berpikir dan berperilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian, lembaga membentuk pilihan (preferensi) dan nilai-

nilai dari individu  yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tertentu 

(Rutherford, 2001). Hamilton (1932) mendefinisikan lembaga sebagai 

berikut: 

―a way of thought or action of some prevalence and 
permanence, which is embedded in the habits of a group or 
the customs of a people‘‘ 

Definisi di atas menunjukkan dalam tradisi aliran pemikiran 

EKL konsep kebiasaan (habits) memainkan peran utama dalam definisi 

tentang lembaga dan juga gambaran dari manusia sebagai agen 

(Hodgson, 2008). Kebiasaan adalah sebuah kecenderungan yang 

diperoleh melalui suatu keadaaan lingkungan tertentu dan diwariskan 

secara budaya, bukan secara biologis. Kebiasaan menjadi penting dalam 

pembentukan dan keberlangsungan lembaga karena kebiasaan 

merupakan bagian dari kemampuan kognitif manusia. Susunan kognitif 
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itu dipelajari dan ditiru dalam struktur kelembagaan sehingga individu 

bergantung pada kebiasaan kognitif yang diperolehnya sebelum 

mengambil keputusan seperti misalnya dalam membuat alasan, 

melakukan komunikasi, menentukan pilihan atau tindakan lain yang 

memungkinkan. Gagasan tentang kebiasaan (habits) ini mirip dengan 

konsep habitus yang dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu dalam teori 

tentang logika praktik (the logic of practice). 

Selanjutnya, ketika kebiasaan individu menjadi bagian yang 

diterima oleh kelompoknya secara umum (masyarakat), maka 

kebiasaan itu tumbuh menjadi rutinitas atau budaya sosial yang 

menjadi benih dari kelembagaan seperti yang dikutip Hodgson (2008) 

dari Commons (1934). Dengan demikian lembaga terintegrasi secara 

rumit pada kebiasaan dan rutinitas serta terbentuk sebagai sesuatu yang 

dapat bertahan lama. Lebih jauh lagi, kebiasaan dan rutinitas akan 

melestarikan pengetahuan lokal, terutama pengetahuan terpendam 

(tacit knowledge) yang terkait dengan keterampilan. Melewati 

perjalanan waktu lembaga bertindak sebagai pengikat agar 

pengetahuan dan ketrampilan itu dapat diteruskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya secara turun temurun. Adapun keterkaitan antara 

kebiasaan dan lembaga menjadi poin penting dalam teori ini karena 

kedua konsep tersebut menjembatani perbedaan antara yang spesifik 

dan umum, yaitu antara manusia sebagai pelaku dan struktur 

masyarakat (Hodgson, 1998). 

Sebagai ‗pembaharu‘ tradisi pemikiran ekonom kelembagaan 

Hodgson (2004:424) mengembangkan definisi lembaga yang 

dipopulerkan oleh para pendahulunya menjadi ―pola-pola interaksi 

sosial yang bertahan lama‖, atau seperti yang diungkapkannya di 

bawah ini: 

―durable systems of established and embedded social rules 
that structure social interaction‖ 

Berdasarkan definisi tersebut ia membedakan lembaga menjadi 

tiga kategori; lembaga utama (primary), lembaga yang sudah 

berkembang (evolved), dan lembaga yang dirancang (designed). 
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Lembaga utama paling mampu bertahan lama, lembaga yang sudah 

berkembang/berevolusi melekat dalam kebiasaandan rutinitas, dan 

lembaga yang dirancang merupakan hasil dari tindakan dan kebijakan 

refletif atau musyawarah. Sementara Hu (2007) mengutip Veblen 

([1899] 1934) menyebut tiga karakteristik utama dari lembaga adalah; 

1) merujuk pada lembaga informal; 2) mempunyai aspek yang sangat 

luas; 3) bersifat evolusioner. Berdasarkan karakteristik tersebut 

lembaga dinyatakannya sebagai berikut:  

‗The institutions are, in substance, prevalent habits of 
thought with respect to particular relations and particular 
functions of the individual and of the community [… thus] 
institutions must change with changing circumstances, since 
they are of the nature of an habitual method of responding to 
the stimuli which these changing circumstances afford. The 
development of theseinstitutions is the development of 
society.  

Pernyataan di atas secara lugas menunjukkan perkembangan 

masyarakat adalah refleksi dari perkembangan lembaga, karena 

lembaga berubah sesuai dengan keadaan di sekitarnya.Namun memilih 

lembaga sebagai unit analisis tidak harus berimplikasi bahwa peran 

individu diserahkan pada dominasi lembaga seperti yang dinyatakan 

oleh Hodgson (1998) berikut ini: 

―By institutions, individuals are not merely constrained and 
influenced. Jointly with our natural environment and, as 
social beings we are constituted by institutions. They are 
given by history and constitute our socio-economic flesh and 
blood. This proposition must cohabit with the more widely 
accepted—and equally valid—notion that institutions, 
knowingly or unknowingly, are formed and changed by 
individuals‖ 

Ulasan dua tradisi aliran pemikiran dalam perspektif ekonomi 

kelembagaan di atas menunjukkan perbedaan fokus dalam 

mendefinisikan lembaga. Perbedaan utama diantara kedua tradisi 

pemikiran itu adalah konsep tentang kebiasaan (habits). Perspektif EKL 

menganggap kebiasaan sebagai hal yang penting dalam pembentukan 
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lembaga dan menjamin keberlanjutannya karena kebiasaan 

membentuk sebagian dari kemampuan kognitif manusia. Ulasan di atas 

menunjukkan bahwa EKL cenderung  menekankan definisi lembaga 

pada lembaga informal, sedangkan EKB memberikan perhatian lebih 

pada lembaga formal. Termasuk dalam lembaga formal adalah berbagai 

jenis peraturan, hukum, dan perjanjian yang diatur oleh negara. 

Sementara itu yang termasuk dalam lembaga informal adalah norma-

norma dalam berperilaku, kesepakatan sosial, dan adat-istiadat. Namun 

dalam dunia nyata kedua jenis kelembagaan itu seringkali berkelindan 

dan tumpang tindih sehingga walau dapat dibedakan keduanya sulit 

dipisahkan (Leach, et al, 1999; Mehta, et.al, 1999; Kingston dan 

Caballero, 2009). Sebagai contoh, studi Hu (2007) di perdesaan China 

menunjukkan bahwa lembaga formal dan informal selalu berfungsi 

bersama-sama untuk mengatur struktur sosial dalam mempengaruhi 

pembangunan ekonomi dan sosial. Atas kerumitan ini, dibutuhkan 

sebuah definisi lembaga yang lebih dapat ‗dioperasionalkan‘ di lokasi 

penelitian. 

Definisi ‗operasional‘ lembaga yang digunakan dalam buku ini 

mengacu pada aliran pemikiran EKL yang memfokuskan pada 

kebiasaan (habits). Definisi tersebut didukung oleh bidang ilmu 

antropologi dan sosiologi yang menganggap daripada hanya 

memandang lembaga sebagai aturan atau penghambat, lebih baik 

memandang lembaga sebagai ‗apa yang dilakukan oleh orang‘ dan 

‗bagaimana perilaku orang‘ (Leach, et.al, 1999; Mehta et. al, 1999). 

Selain lebih ‗operasional‘, definisi tersebut dapat mengatasi masalah 

dikotomi antara lembaga formal dan lembaga informal seperti yang 

disebutkan oleh sebagian besar studi kelembagaan arus utama. Saya 

menganggap definisi tersebut sesuai bila disandingkan dengan teori 

sumber daya yang mengakui keterlibatan manusia dengan menyoroti 

perilaku manusia sebagai pelaku (agen) dalam menanggapi lingkungan 

di sekitarnya. Dengan demikian ‗lembaga‘ dalam penelitian ini merujuk 

pada ‗kebiasaan manusia‘ atau ‗perilaku sehari-hari manusia‘. 

Sementara  ‗kelembagaan‘ merujuk pada ‗hal-hal yang berkenaan atau 

berkaitan dengan lembaga‘ atau, secara lebih khusus, membatasi 
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terminologi itu pada ‗hal-hal yang terkait dengan kebiasaan atau 

perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari‘. 

Untuk membantu membayangkan perkembangan, 

keberagaman, dan dinamika  definisi lembaga berdasarkan perspektif 

ekonomi kelembagaan, berikut ini disajikan tabel yang berisi berbagai 

definisi lembaga yang dinyatakan oleh para tokoh berpengaruh dalam 

tradisi pemikiran ekonomi kelembagaan. 

Tabel 2.2 

Definisi Lembaga dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan 

Nama Definisi lembaga 

Gustav von Schmoller 
(1900) 

‘a set of habits and rules of morals, custom and 
law, which have a common centre or goal, which 
are consistent with each other and which 
constitute a system’ 

Thorstein Veblen 
(1989 ) 

‘Institutions are products of the past process, are 
adapted to past circumstances and are therefore 
never in full accord with the requirements of the 
present’ 
or 
‘the prevalent habits of thought and action in the 
social community’ 

Walton Hamilton 
(1932 ) 

‘a way of thought or action of some prevalence 
and permanence, which is embedded in the 
habits of a group or the customs of a people’ 

John Roger Commons 
(1934) 

‘collective action in restraint, liberation, and 
expansion of individual action’  
or 
 ‘collective action in control of individual action’ 

Douglas  North 
(1981; 1990; 1994) 

‘Institutions are a set of rules, compliance 
procedures, and moral and ethical behavioral 
norms, designated to constrain the behavior of 
individuals in the interests of maximizing the 
wealth or utility of principals’ (North, 1981). 
or 
‘Institutions are perfectly analogous to the rules of 
the game in a competitive team sport. That is, 
they consist of formal written rules as well as 
typically unwritten codes of conduct that underlie 
and supplement formal rules. The rules and 
informal codes are sometimes violated and 
punishment is enacted. Therefore, an essential 
part of the functioning of institutions is the 
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costliness of ascertaining violations and the 
severity of the punishment’ (North, 1990). 
or 
‘Institutions are the humanly devised constraints 
that structure human interaction. They are made 
up of formal constraints (rules, laws, 
constitutions), informal constraints (norms of 
behaviour, conventions, and self imposed codes 
of conduct), and their enforcement 
characteristics’ (North, 1994) 

Masahiko Aoki  
(2001) 

‘An institution is a self-sustaining system of 
shared beliefs about how the game is played. Its 
substance is a compressed representation of the 
salient, invariant features of an equilibrium path, 
perceived by almost all the agents in the domain 
as relevant to their own strategic choices. As 
such it governs the strategic interactions of 
agents in a self-enforcing manner and in turn is 
reproduced by their actual choices in a 
continually changing environment’ 
or 
‘an equilibrium of a game’ 

Avner Greif 
 (2006) 

‘An institution is a system of social factors that 
conjointly generate a regularity of behavior. 
These factors are social in being man-made, 
nonphysical factors that are exogenous to each 
individual whose behaviorthey influence. The 
various social factors that constitute an institution 
–in particular rules, beliefs, norms and 
organizations – motivate, enable,and guide 
individuals to follow one behavior among the 
many that aretechnologically feasible in social 
situations’ 

Geoffrey Hodgson 
 (2003) 

‘Institutions are durable systems of established 
and embedded social rules and conventions that 
structure social interactions. Language, money, 
law, systems of weights and measures, table 
manners, firms (and other organizations) are all 
institutions. In part, the durability of institutions 
stems from the fact that they can usefully create 
stable expectations of the behaviour of others. 
Generally, institutions enable ordered thought, 
expectation and action, by imposing form and 
consistency on human activities. They depend 
upon the thoughts and activities of individuals but 
are not reducible to them’ 

Sumber : Chavance, 2009 
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Keterbatasan Perspektif Ekonomi Kelembagaan 

Seperti kata pepatah, ―tiada gading yang tak retak‖, perspektif 

ekonomi kelembagaan memang memberikan alternatif dalam 

memahami masalah ekonomi dalam masyarakat. Namun Chang (2011) 

mencatat tiga masalah teoretis yang muncul dalam berbagai studi 

tentang kelembagaan arus utama. Pertama, sebagian besar studi 

tentang hubungan antara peran lembaga dan pembangunan ekonomi 

mengabaikan hubungan timbal-balik antara lembaga dan 

pembangunan ekonomi. Studi-studi kelembagaan lebih banyak 

menyoroti hubungan satu arah, bagaimana peran lembaga pada 

pembangunan ekonomi, dan kurang memperhatikan hubungan 

ekonomi pembangunan pada lembaga. Lebih jauh lagi, studi tentang 

kelembagaan dan pembangunan ekonomi kurang peka terhadap 

perubahan yang terjadi di dalam lembaga itu sendiri. Kedua, studi-studi 

kelembagaan hanya menganggap lembaga-lembaga yang mendukung 

gagasan ekonomi neo-klasik, khususnya tentang pasar bebas dan 

perlindungan pada hak kepemilikan, sebagai lembaga-lembaga yang 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, studi-studi tentang 

lembaga umumnya terlalu mengandalkan pada kajian ekonometri 

lintas sektor dan kurang memberikan perhatian pada studi-studi 

lembaga dengan pendekatan lainnya. Selanjutnya, kritik pada mazhab 

ini adalah kurang memperhitungkan dimensi skala dan relasi 

kekuasaan yang tidak simetris (asymmetric power relation) dalam 

kehidupan nyata sehari-hari. 

Dalam mengatasi keterbatasan perspektif ekonomi 

kelembagaan seperti yang disebutkan di atas, saya memadukan 

beragam perspektif teoretis dan alat analisis dari beberapa bidang ilmu 

lain untuk dapat lebih menangkap realitas kehidupan informan. 

Perspektif ekonomi kelembagaan dan dua kerangka teoretis utama di 

atas tetap mendominasi setiap artikel dalam buku ini. Namun sesuai 

dengan topik dan tujuan setiap artikel, saya memberikan variasi 

perspektif teoretis dan atau alat analisis dari bidang ilmu lain seperti; 

ekologi, sosiologi, dan antropologi. 
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Penutup 

Menelusuri perspektif ekonomi kelembagaan untuk melacak 

keterkaitan antara ekologi, ketersediaan sumber daya, dan keberadaan 

kelembagaan dalam pembangungan ekonomi pada penelitian ini adalah 

sebuah perjalanan panjang. Hasil dari penelusuran itu saya 

mengidentifikasi teori sumber daya dari perspektif EKL yang 

menekankan pada kebiasaan (habits). Berdasarkan perspektif tersebut, 

sumber daya seharusnya dipahami sesuai dengan fungsinya, dan bukan 

hanya karakteristiknya atau ketersediaannya yang berlimpah. Dalam 

hal ini, teori sumber daya dari perspektif EKL menunjukkan indikasi 

adanya keterkaitan antara sumber daya dan kelembagaan lokal karena 

proses menjadi sumber daya ditentukan oleh individu sesuai dengan 

pengalaman dan pengetahuan hidup dalam ekologi tertentu. Alih-alih 

menguji teori tersebut, saya menggunakannya sebagai ―cermin‖ dalam 

kasus komoditisasi produksi pertanian yang identik dengan 

pembangunan ekonomi desa.Dengan demikian, saya ditantang untuk 

menggali lebih dalam konsep sumber daya secara kontekstual, baik 

dalam konteks sosial, maupun konteks ekologi. Namun seperti kata 

pepatah: ― tiada gading yang tak retak‖, perspektif  ekonomi 

kelembagaan mempunyai keterbatasan untuk merekam kompleksitas 

yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itulah gagasan, teori, dan 

perspektif dari bidang ilmu lain digunakan untuk membantu 

mempertajam analisis dari temuan empirik.  
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