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Abstract 

This article explores the relationship of climate, institution, and rural 
economy development in the ecology of savanna context. It uses an empirical 
case of the national cotton development program implemented in a village of 
Sumba Island to argue that local ecology influence rural economy 
development through habits and the establishment of institution which 
embededded in rural people‟ livelihood. This stands in contrast to debates 
opposing development economic‟s studies that assumed ecology as exogenous 
variable, as well as institution as primary aspect for economic growth.   The 
result shows climate as element of ecological aspects forming local 
institutional which then influence the process of rural economic 
development. Furthermore, it  also illustrates that diversification is the main 
characteristic of local institution in the ecology of savanna. Overlook this 
specific caharacteristic of institution be able to impede  ruraleconomic 
development in such a dynamic ecology.  
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Pendahuluan 

Tulisan ini menunjukkan keterkaitan antara iklim, 

kelembagaan, dan pembangunan ekonomi desa dalam konteks ekologi 

sabana.Argumen utama dalam artikel ini adalah iklim sebagai bagian 

dari ekologi berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi desa di 

daerah sabana melalui pengaruhnya pada pembentukan kelembagaan 

lokal. Argumen tersebut dibangun berdasarkan tiga asumsi yang saling 
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terkait; Pertama, kehidupan penduduk desa yang tergantung pada alam 

menyebabkan pengenalan aspek ekologi menjadi suatu keharusan 

untuk memahami proses membangun ekonomi di perdesaan. Kedua, 

sebagai bagian dari ekologi, iklim suatu wilayah mempunyai 

karakteristik tertentu yang melekat dalam lingkungan itu 

sendiri.Ketiga, pengalaman dan pengetahuan manusia yang hidup 

dalam ekologi tertentu membentuk kebiasaan sebagai akar dari 

kelembagaan yang terpantul dari keseharian hidup penduduk 

lokal.Ketiga asumsi tersebut menunjukkan hubungan antara iklim, 

kelembagaan, dan pembangunan ekonomi desa adalah kontekstual. 

Artikel ini didasarkan pada penelitian empirik yang dilakukan  

di Tanamanang, sebuah desa di Kabupaten Sumba Timur.  Seperti 

wilayah di bagian Timur Pulau Sumba lainnya, iklim sabana tropis di 

desa tersebut telah menyebabkannya dianggap sesuai untuk 

mendukung program nasional peningkatan produksi tanaman kapas. 

Namun terjadi kontradiksi dalam implementasi program nasional 

tersebut. Pada satu sisi, desa tersebut menjadi lokasi kebun 

percontohan (demonstrasi plot) dan penerima bantuan sosial program 

pengembangan kapas nasional. Di sisi lain, penduduk desa 

menunjukkan keengganan untuk mengembangkan tanaman kapas 

menjadi komoditas. Bukti-bukti kontradiksi tersebut disajikan secara 

lebih detail pada tulisan ini.  

Untuk memahami kontradiksi tersebut kami berpendapat 

bahwa iklim di Sumba Timur memang sesuai untuk pengembangan 

tanaman kapas, namun tidak menjamin berlangsungnya komoditisasi 

kapas di Desa Tanamanang. Karakteristik iklim yang melekat pada 

ekologi sabana telah membentuk kebiasaan dan penghidupan 

penduduk desa yang sifatnya beranekaragam (diversifikasi) sehingga 

mempengaruhi cara pandang petani dalam menanggapi bentuk-bentuk 

usaha membangun ekonomi desa.  

Artikel ini terdiri dari enam bagian dengan struktur sebagai 

berikut; setelah pendahuluan, bagian kedua adalah kajian literatur 

yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk menunjukkan 
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hubungan antara aspek ekologi dan pembangunan ekonomi, serta 

gambaran kehidupan penduduk desa yang selalu dihadapkan pada 

variabilitas iklim dan resiko perubahannya.Bagian kedua juga 

menyajikan sekilas tentang metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bagian ketiga adalah latar belakang penelitian yang 

terkait dengan asumsi kesesuaian iklim untuk implementasi 

pengembangan kapas nasional di Pulau Sumba. Bagian keempat adalah 

temuan empirik yang disusul dengan analisis dan intepretasi pada hasil 

penelitian lapangan tersebut pada bagian kelima.Bagian keenam adalah 

penutup yang mengakhiri artikel ini. 

 

Ekologi dan Pembangunan Ekonomi  Desa  

Dalam bidang ilmu ekonomi, pengaruh ekologi secara langsung 

pada kualitas tanah, tenaga kerja, dan teknologi produksi sebenarnya 

telah disinggung sejak jaman Machiavelli dan Montesquieu (Easterly et 
al, 2003). Pendapat itu disinggung kembali oleh Adam Smith dalam 

seminal work-nya yang terbit tahun 1776 melalui penjelasan mengenai 

kecenderungan  perekonomian di daerah pesisir yang lebih maju 

daripada perekonomian di daerah pedalaman karena posisi geografis 

yang strategis menyebabkan akses yang lebih mudah untuk melakukan 

perdagangan melalui jalur laut (Sachs, et.al., 2000). Ekonom setelah 

jaman Smith menterjemahkan pendapat itu secara berbeda-beda. 

Sebagian besar cenderung mengabaikan peran geografi pada 

perekonomian dan hanya mengikuti gagasan Smith tentang 

perdagangan pasar bebasuntuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. 

Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya aspek geografi dan ekologi 

secara umum dianggap sebagai variable eksogen dalam model ekonomi 

(Rodrik & Subramanian, 2003; Tang & Woods, 2008) 

Sementara itu sebagian lain ekonom yang menangkap pesan 

Smith tentang peran ekologi pada kinerja perekonomian menganggap 

letak geografis adalah penentu utama ketersediaan sumber daya alam di 

suatu tempat. Sebagai contoh, studi Diamond (1997) menunjukkan 
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hasil panen di daerah beriklim tropis cenderung lebih buruk daripada 

hasil panen di daerah beriklim sedang. Penduduk di daerah beriklim 

tropis juga lebih rentan terhadap penyakit daripada penduduk di 

daerah beriklim sedang. Senada dengan hasil penelitian Diamond, studi 

Gallup et.al.(1998) juga menunjukkan bahwa letak geografi dan iklim 

mempunyai korelasi yang kuat pada tingkat pendapatan dan 

pertumbuhan pendapatan melalui dampaknya pada biaya transportasi, 

beban yang diakibatkan oleh penyakit, dan produktivitas pada sektor 

pertanian. 

Salah satu pengaruh letak geografi pada pembangunan ekonomi 

dapat ditangkap melalui produktivitas pada sektor pertanian (Sachs, 

et.al., 2001). Menurut mereka, sebagian besar jenis tanaman pangan di 

dunia tumbuh lebih produktif di daerah beriklim sedang, sebaliknya 

hanya sebagian kecil jenis tanaman pangan -khsususnya jagung dan 

padi-  tumbuh produktif  di daerah beriklim tropis. Sektor pertanian di 

daerah beriklim tropis seringkali juga lebih rentan pada berbagai 

hambatan alamiah dibandingkan daerah beriklim sedang. Sebagai 

contoh, pada daerah yang memiliki iklim basah- kering tropis atau 

sabana tropis seperti di sebagian Afrika, petani harus menghadapi 

masalah kelembaban tanah, variabilitas curah hujan, dan risiko 

kekeringan yang seringkali terjadi. Daerah dengan iklim tropis acap 

kali diganggu oleh bencana serangan berbagai jenis hama dan parasit 

yang dapat menghancurkan tanaman dan ternak penduduknya. 

Masalah produktivitas pad sektor pertanian semakin rumit karena 

produktivitas pangan di daerah tropis juga dipengaruhi oleh kondisi 

geologi dan topografi yang sangat bervariasi dari satu tempat ke 

tempat. Sebagai contoh, Sachs et. al. (2001) menyebutkan bahwa 

pertanian di Pulau Jawa, Indonesia, sangat produktif karena memiliki 

tanah vulkanik yang sangat subur. Sebaliknya, tanah-tanah yang 

berada di luar Pulau Jawa memiliki jenis tanah non-vulkanik yang 

kurang subur.  
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Sementara itu, menggunakan sistem informasi geografi (GIS), 

makalah Sach (2001) yang berjudul “Tropical Underdevelopment” 1 

menunjukkan bukti peran iklim yang signifikan pada pembangunan 

ekonomi melalui perbandingan tingkat pendapatan di negara-negara 

beriklim sedang dan negara-negara beriklim tropis. Hasil studinya 

mengungkapkan teknologi produksi di negara-negara beriklim tropis 

jauh tertinggal dari teknologi produksi di negara-negara beriklim 

sedang, khususnya pada bidang pertanian dan kesehatan. 

Ketertinggalan itu pada akhirnya menjadi penyebab munculnya 

masalah kesenjangan tingkat pendapatan di negara-negara tersebut 

berdasarkan iklimnya. 

Studi yang dilakukan Diamond (1997), Gallup et.al. (1998) dan 

Sachs (2001) tersebut di atas menunjukkan pentingnya letak geografi 

sebagai penentu iklim dan ketersediaan sumber daya dalam 

mempengaruhi tingkat pendapatan sebagai penentu pembangunan 

ekonomi di suatu daerah. Dengan kata lain, kajian-kajian tersebut 

menyuratkan signifikansi aspek ekologi dalam mempengaruhi 

pembangunan ekonomi suatu wilayah 

 

Kompleksitas Iklim dan Karakteristik Ekologi Sabana 

Seperti disinggung Sachs (2001), iklim suatu tempat ditentukan 

oleh beragam faktor penentu yang saling terkait dengan rumit.Itu 

sebabnya klasifikasi iklim yang dikembangkan para ahli iklim untuk 

menjelaskan variasi iklim di bumi didasarkan pada indikator yang 

berbeda-beda.Salah satu sistem klasifikasi iklim yang populer dan 

berlaku di seluruh dunia dikembangkan oleh W.Köppen dan R. Geiger, 

dua orang ahli iklim asal Jerman2. Berdasarkan peta klasifikasi iklim 

                                                           
1
Terminologi “tropical” (tropis) yang digunakan dalam makalahnya itu lebih merujuk 

pada istilah ekologi, bukan sekedar letak geografis yang ditentukan oleh letak 
astronomis suatu tempat. 
2W. Köppen membuat klasifikasi ini tahun 1884 dengan beberapa perubahan pada 
tahun 1918 dan 1936. Dalam perkembangan selanjutnya, R. Geiger bekerjasama 
dengan Köppen untuk mengubah sistem klasifikasi itu sehingga sistem ini sering juga 
disebut sebagai sistem klasifikasi Köppen–Geiger. 
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Köppen-Geiger, bagian timur Pulau Sumba beriklim basah kering 

tropis (wet-dry tropics) 3 . Ekosistem di daerah beriklim tersebut 

umumnya adalah padang rumput yang populer disebut sabana 

(savanna), sehingga iklim basah-kering tropis disebut juga iklim sabana 

tropis (tropical savanna) (Peel, et. al., 2007) 

Karakteristik utama daerah sabana berhubungan dengan curah 

hujan musiman, kondisi tanah, penggunaan api, kejadian-kejadian 

periodik, dan keberagaman budaya (Young & Solbrig, 1992; Mistry 

2014). Musim kemarau di daerah sabana cenderung lebih panjang 

daripada musim hujan dan curah hujannya bersifat tidak menentu 

(eratic). Fertilitas tanah umumnya sangat rendah namun bervariasi; ada 

tanah yang cukup subur, kurang subur, dan tidak subur sama sekali. 

Tingkat kesuburan tanah yang rendah menghambat pengembangan 

bidang pertanian, namun sekaligus memberi peluang yang signifikan 

untuk berkembangnya sistem agro-pastoral karena variabilitas pada 

jenis tanah, topografi, dan curah hujan.  Di daerah sabana, api adalah 

alat yang paling sering digunakan untuk mengelola lahan, walaupun 

seringkali penggunaan yang salah menyebabkan perubahan pada 

biomasa, spesies, dan produktivitas tanah itu sendiri. Kejadian-kejadian 

periodik muncul karena sabana dipandang sebagai sistem ekologi yang 

tidak seimbang (non-equilibrium). Pandangan  ini didasarkan pada 

pemahaman baru dalam bidang ilmu ekologi yang menentang adanya 

gagasan stabilitas dan keseimbangan alam (Scoones, 1994, Mistry, 

2014). Alih-alih dianggap tetap dan stabil, lingkungan alam (ekologi) 

justru semakin menunjukkan adanya karakteristik dinamis, berubah-

ubah melewati batas ruang dan waktu, dan sulit diramalkan. Sementara 

itu, budaya masyarakat yang tinggal di daerah sabana umumnya 

berakar kuat pada tradisi  dan adat-istiadat yang tidak mudah berubah. 

                                                           
3
www.eoearth.org adalah salah satu website yang menunjukkan peta klasifikasi iklim 

Köppen-Geiger.Peta  itu secara gamblang menunjukkan bagian Timur Pulau Sumba 
berwarna biru muda, warna untuk iklim bersimbol Aw atau iklim basah-kering tropis 
(wet-dray tropics)/sabana tropis (savannah tropics). Peta klasifikasi iklim Köppen-
Geigerpada website lain mungkin saja menggunakan warna yang berbeda untuk 
menunjukkan simbol-simbol iklim di dunia. 
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Terkait dengan karakteristik sabana, secara umum curah hujan 

di Sumba tidak menentu dengan lama musim hujan mencapai 3-4 

bulan dan musim kemarau 8-9 bulan (Fox, 2001). Bagian barat dan 

tengah Pulau Sumba menerima curah hujan cukup banyak (Lassa, 

et.al., 2014), sementara bagian timur pulau ini adalah bagian yang 

paling kering. Karakterisik wilayah beriklim ini mempunyai banyak 

kemiripan dengan wilayah-wilayah beriklim kering (arid) dan semi 

ringkai (semi arid), khususnya karena pertanian lahan kering yang 

dominan pada wilayah-wilayah tersebut.Hal ini menyebabkan Sumba 

dan wilayah Provinsi NTT secara umum seringkali juga dianggap 

wilayah dengan tipologi  iklim semi-arid atau semi-ringkai seperti  

diungkapkan oleh Mudita (2010) dan Benu (2010).  

 

Variabilitas Iklim dan Penghidupan Penduduk di Daerah Sabana  

Salah satu tantangan yang harus dihadapi penduduk di daerah 

sabana adalah variabilitas iklim  (Young & Solbrig, 1992; Mistry, 2014). 

Secara khusus, variabilitas iklim mempengaruhi kegiatan pertanian 

penduduk desa yang menjadi penghidupan utama.Petani harus 

menghadapi tantangan musim hujan yang pendek dan curah hujan 

yang tidak menentu agar tetap dapat melangsungkan kehidupannya. 

Studi Faure et.al. (2010) menunjukkan bahwa petani lebih 

mempermasalahkan penyebaran dan pembagian curah hujan daripada 

rata-rata curah hujan itu sendiri. Variabilitas iklim yang dihadapi 

petani membawa isu tentang ketahanan pangan seperti studi yang 

dilakukan oleh Mubaya et.al. (2012), Zorrom et.al. (2013), Thornton 

et.al. (2014).  Sayang hanya sedikit kajian yang menggali bagaimana 

petani menerima variabilitas iklim dalam kehidupannya (Mubaya 

et.al., 2012; Dang, et.al., 2014)  

Variabilitas iklim dan perubahan lingkungan yang dinamis 

menyebabkan penghidupan penduduk desa rentan menghadapi 

ketidakpastian dalam hidupnya. Dalam hal ini Mehta et.al (1999) 

membedakan antara ketidakpastian (uncertainty) dengan resiko (risk); 
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bila resiko masih bisa diperhitungkan, maka ketidakpastian sama sekali 

tidak bisa diprediksi. Berdasarkan definisi tersebut Mehta et. al. (1999) 

membedakan ketidakpastian yang harus dihadapi penduduk desa 

menjadi 4 kategori; ketidakpastian ekologis, ketidakpastian 

penghidupan, ketidakpastian pengetahuan, dan ketidakpastian sosial-

politik. Ketidakpastian ekologis (ecological uncertainty) muncul 

akibatekologi yang berubah dengan sangat dinamis. Ketidakpastian 

penghidupan (livelihood uncertainty) timbul sebagai akibat perubahan 

di bidang sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi mata pencaharian 

mereka. Ketidakpastian pengetahuan (knowledge uncertainty) terjadi 

karena adanya ketidaksempurnaan pengetahuan yang dimiliki 

seseorang 4 . Ketidakpastian sosial-politik (social-politic uncertainty) 

terjadi akibat perubahan konfigurasi politik atau intervensi program 

pembangunan. Berbagai bentuk ketidakpastian tersebut dialami secara 

berbeda-beda di tempat yang berbeda oleh individu yang berbeda latar 

belakang, gender, kekayaan, atau afiliasi sosial atau politik, dan lain 

sebagainya. 

Selanjutnya, kajian-kajian tentang variabilitas iklim dan resiko 

perubahannya menunjukkan bahwa penduduk desa mampu 

menghadapi tantangan tersebut melalui berbagai bentuk adaptasi yang 

bersifat lokal dan efektivitasnya tergantung pada kelembagaan lokal 

(Agrawal, et.al., 2008). Lembaga,seperti norma-norma sosial-budaya 

informal dan kebijakan formal, mempengaruhi bagaimana individu, 

rumah tangga, dan sebuah masyarakat menanggapi resiko dan tekanan 

yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan alam (Brondizio 

et.al., 2009; Young, 2012). Untuk alasan tersebut, lembaga menjadi 

penting dalam menentukan bentuk-bentuk adaptasi yang efektif 

sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi penduduk di perdesaan yang 

rentan (Adger & Vincent, 2005; Brooks et al., 2005; Agrawal 2010). 

Dalam hal ini peran utama lembaga dalam masyarakat adalah 

mengurangi ketidakpastian melalui pengaturan interaksi manusia 

                                                           
4 Pemahaman adanya ketidakpastianpengetahuanmembantumengenali adanya 
perbedaan sudut pandang dan arti/makna sumber daya bagi seseorang yang seringkali 
berbeda  diantara satu dengan lainnya. 
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(North, 1990). Namun pemahaman konvensional lembaga tersebut 

mengabaikan konteks sehari-hari dimana lembaga tersebut berada dan 

keberakarannya pada sejarah lokal dan masyarakat (Mehta, et.al., 
1999). Peran lembaga sebagai „pengatur‟ membuat lembaga hanya 

bersifat fungsional, manajerial, dan statis (Cleaver, 2002). 

Perspektif ekonomi kelembagan lama (EKL) menawarkan 

pandangan yang lebih luas tentang lembaga. Lembaga lebih dari 

sekedar hambatan pada tindakan individu, tetapi juga perwujudan dari 

cara berpikir dan berperilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat 

(Rutherford, 2001). Gagasan bahwa individu dibentuk dan membentuk 

lembaga tersebut adalah karakteristik utama dari perspektif EKL. 

Sementara itu, lembaga terbentuk berdasarkan kebiasaan yang berakar 

dari pengalaman hidup dan pengetahuan individu atau kelompok. 

Asumsi ini menyiratkan pentingnya kebiasaan (habits), yaitu 

kecenderungan perilaku yang diperoleh karena hidup dalam 

lingkungan tertentu dan diwariskan secara budaya, bukan secara 

biologis (Hodgson, 2004). Kebiasaan menjadi penting dalam 

pembentukan dan keberlanjutan lembaga karena membentuk sebagian 

dari kemampuan kognitif individu yang mendasarinya untuk 

mengambil sebuah keputusan atau melakukan suatu tindakan 

(Hodgson, 1998).Kebiasaan individu yang diterima oleh kelompoknya 

secara umum (masyarakat) tumbuh menjadi rutinitas dan budaya sosial 

sebagai akar dari pengetahuan lokal (Hodgson, 2004). Adapun 

pengetahuan lokal yang berhubungan dengan kesadaran penduduk 

akan lingkungan alam disekitarnya disebut sebagai pengetahuan 

ekologi lokal atau pengetahuan ekologis tradisional (Berkes, et.al, 2003; 

Green, et.al., 2010). Dengan demikian, pengetahuan lokal masyarakat 

tentang lingkungannya dapat ditangkap melalui kebiasaan (habits) dan 

perilaku mereka sehari-hari. Berdasarkan pandangan tersebut lembaga 

terintegrasi secara rumit pada kebiasaan dan rutinitas yang bersifat 

tahan lama. Kebiasaan dan rutinitas juga berfungsi „mengawetkan‟ 

pengetahuan terpendam (tacit knowledge) suatu masyarakat yang 

terkait denganketerampilan hidup pada ekologi tertentu (Hodgson, 

2004). Sementara itu, lembaga bertindak sebagai „perekam‟ 
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pengetahuan lokal tersebut agar dapat diteruskan secara turun 

temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Penggunan perspektif EKL membawa konsekuensi pada 

metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Adapun kami 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan 

observasi dan wawancara mendalam sebagai tekhnik pengumpulan 

data primer. Informan untuk tulisan ini dipilih secara selektif yang 

meliputi; petani anggota kelompok tani yang menerima program 

pengembangan kapas, kepala desa, dan tokoh masyarakat 5 .Petani 

anggota kelompok tani menjadi informan kunci dalam tulisan ini, 

sementara kepala desa dan tokoh masyarakat berperan ketika kami  

melakukan triangulasi data yang berasal dari informan kunci.Dalam 

menganalisis temuan lapangan kami menggunakan pendekatan 

etnografi. 

 

Kesesuaiaan iklim untuk pengembangan kapas di Sumba Timur 

Pulau Sumba ditetapkan sebagai lokasi awal pelaksanaan 

program pengembangan kapas nasional dalam rangka mempersiapkan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai “The Cotton Belt of Indonesia” 

(Yulianti, 2011; Dirjen Perkebunan, 2012). Penetapan ini 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Sumba Timur dengan 

menentukan Desa Tanamanang sebagai lokasi demonstrasi plot 

(demplot) untuk pengembangan kapas di wilayah kabupaten itu pada 

tahun anggaran 2008/2009. Dua kelompok tani yang berada di sekitar 

lokasi demplot diberi mandat untuk menjadi petani pengelola demplot 

kapas itu.Pada tahun anggaran berikutnya (2009/2010) sampai dengan 

tahun anggaran 2012/20136, dua kelompok tani lainnya di Tanamanang 

juga menjadi penerima bantuan sosial (bansos) program kapas nasional 

bersama-sama dengan puluhankelompok tani lainnya yang tersebar di 

Kabupaten Sumba Timur.Dengan demikian Desa Tanamanang 

                                                           
5 Daftar nama para informan tersedia pada bagian lampiran dalam buku ini 
6Pada saat penelitian lapangan dilakukan 
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menerima dua jenis program pengembangan kapas; sebagai desa lokasi 

demplot dan sebagai desa penerima bansos program kapas nasional. 

Dalam kasus komoditisasi kapas, iklim di wilayah Provinsi NTT 

dianggap sesuai untuk mengembangkan budidaya kapas, seperti yang 

dinyatakan oleh Direktur Tanaman Semusim Kementrian Pertanian 

Indonesia pada tahun 20117  di bawah ini:  

 “…iklim dan tanah yang ada di kawasan NTT sangat cocok 
untuk mengembangkan kapas….. Iklim NTT yang tegas 
sangat cocok untuk tanaman kapas yang perlu kering, dan 
hanya pada masa-masa tertentu perlu pengairan”. 

Namun studi yang dilakukan Sayogjo (1994) tentang 

kemiskinan dan pembangunan di Provinsi NTT justru menemukan 

bahwa kegagalan pengembangan tanaman kapas di NTT pada tahun 

1980-an terjadi karena ketidaksesuaian tanaman tersebut dengan iklim, 

seperti yang dituliskannya berikut ini: 

“Sebenarnya tanaman kapas di masa – masa lalu pernah 
menjadi andalan bagi kerajinan tenun rakyat, namun kini 
hampir punah akibat iklim yang tidak menentu tersebut. 
Datangnya musim hujan yang sulit diramalkan menyebabkan 
kegagalan produksi kapas rakyat. Hal ini berdampak pada 
menyurutnya produksi tenun rakyat, dan bahan baku tenun 
rakyat yang semula dapat diperoleh dari kebun/pekarangan 
sendiri sekarang harus dibeli di pasar. Sejalan dengan itu 
merosot pula nilai atau kualitas tenun rakyat tersebut” 
(Sayogyo, 1994: 132)  

Sementara itu, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PPTA) 

menganggap peluang pengembangan tanaman kapas di Indonesia 

masih tinggi karena kesesuaian agroklimat (Hermawan, 2012).Hasil 

penelitian lembaga tersebut merekomendasikan daerah-daerah yang 

potensial untuk pengembangan tanaman kapas tersebar diseluruh 

wilayah Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur (Yulianti, 2011; 

Hermawan, 2012). Namun seperti yang ditunjukkan dalam tulisan ini, 

                                                           
7Irawan, Ade. 2011. “ RI Genjot Produksi Kapas di NTT”. detikFinance. Kamis, 
23/06/2011 13:07 WIB diunggah pada 14 April 2012 
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kesesuaian  agroklimat untuk budidaya kapas di Sumba Timur tidak 

cukup menjamin komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. Iklim yang 

menjadi bagian dari ekologi sabana di desa itu telah membentuk 

kelembagaan lokal dengan diversifikasi sebagai ciri utamanya. Adapun 

penghidupan dan kebiasaan penduduk desa menunjukkan prioritas 

pada tanaman pangan yang dapat digunakan untuk bertahan hidup, 

bukan tanaman komoditas seperti kapas. Kelembagaan lokal yang 

melekat dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa tersebut kami 

sajikan berikut ini. 

 

Penghidupan Penduduk Desa Tanamanang 

Seperti kehidupan masyarakat perdesaan lainnya, mayoritas 

penduduk Desa Tanamanang bergantung pada kemurahan alam. Letak 

geografis Tanamanang yang strategis membuat masyarakat desa ini 

dapat hidup dari berbagai usaha pertanian, baik di sawah (latang) dan 

kebun (woka dan mondu);  peternakan,  dan berbagai hasil dari pantai 

dan laut. Sawah di desa ini adalah sawah irigasi yang dapat 

menghasilkan sepanjang tahun bila curah hujan dan debit air 

bendungan memungkinkan. Sementara kebun lahan kering (woka) dan 

kebun di pinggir sungai (mondu) ditanami berbagai jenis tanaman 

pangan seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan jagung rote. 

Bedanya, bila woka mulai dikerjakan pada awal musim hujang, mondu 

dikerjakan ketika musim hujan mulai berakhir.   

Bagi penduduk desa ternak tidak hanya bernilai ekonomi tetapi 

juga bernilai sosial-budaya karena digunakan dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan adat-istiadat. Ternak, yang disebut „hewan‟ dalam 

percakapan sehari-hari atau „banda‟ dalam bahasa lokal, merujuk pada 

kerbau, sapi, dan kuda. Ternak umumnya dibiarkan hidup bebas 

bersama kelompoknya di sabana atau padang rumput (padang). Sebagai 

tanda pengenal, masing-masing hewan mempunyai sejenis tato (hotu) 
yang juga harus tercantum dalam setiap KTP hewan. Setiap pemilik 

hewan dapat menggunakan hotu komunal milik kabihu-nya atau 
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membuat sendiri hotu khusus untuk hewan-hewan yag dimilikinya. 

Hewan-hewan itu akan digiring kembali kandang pada saat 

dibutuhkan, baik untuk alasan ekonomi (diperjual-belikan), sosial-

budaya (kematian dan perkawinan), atau saat sensus ternak dan suntik 

ternak dilakukan. Namun tidak semua penduduk desa mempunyai 

hewan, sehingga kepemilikan hewan juga terkait dengan status sosial 

ekonomi dalam masyarakat. Adapun ternak yang paling umum dimiliki 

penduduk desa ini adalah babi dan ayam.Kedua jenis “hewan kecil”8 

tersebut adalah aset yang paling mudah diperjualbelikan penduduk 

desa ketika membutuhkan yang tunai dalam jumlah yang tidak terlalu 

besar. Babi dan ayam juga seringkali digunakan sebagai hewan korban 

dalam ritual hamayang, yaitu kegiatan yang terkait dengan Marapu 

sebagai kepercayaan lokal penduduk desa   

Selain bercocok tanam dan  beternak penduduk Tanamanang 

pergi ke laut di sela-sela kegiatan pertanian. Mereka mencari „sayur 

laut‟, istilah lokal yang merujuk hasil laut yang bisa dimakan seperti 

ikan, rumput laut, dan lainnya. Selain dikonsumsi sendiri, kadang-

kadang penduduk menjual sebagian dari hasil laut sekedar menambah 

pendapatan rumah tangga.Kegiatan itu dilakukan mereka sebagai salah 

satu kegiatan yang diwariskan nenek moyang. Sekitar  tahun 1990-an9, 

usaha rumput laut menjadi populer ketika penduduk desa mulai 

diperkenalkan pada budidaya rumput laut secara komersial. Sejak saat 

itu rumput laut tidak saja dipandang sebagai bahan pangan alternatif, 

tetapi juga salah satu kegiatan dalam meningkatkan ekonomi rumah 

tangga. Ketika sebuah perusahaan rumput laut berdiri di wilayah Desa 

Tanamanang pada tahun 2006, ada penduduk desa yang bekerja sebagai 

pegawai di perusahaan itu. Sementara sebagian besar penduduk 

Tanamanang dan desa sekitarnya memilih kegiatan membudidayakan 

rumput laut atau lebih populer dengan sebutan„kerja agar‟10. 

                                                           
8Istilah lokal (emik) yang merujuk pada ternak seperti misalnya babi, kambing, ayam 
atau unggas lainnya yang berukuran lebih kecil dari kerbau, kuda, dan sapi. 
9Pada masa kepemimpinan Bupati Lukas Kaborang 
10Istilah lokal (emik) yang merujuk pada usaha budidaya rumput laut 
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Gambaran empirik tentang penghidupan penduduk desa 

memperlihatkan penduduk di Tanamanang mempunyai beragam mata 

pencaharian. Mereka bukan saja bertani, tetapi juga beternak, dan 

bahkan menjadi nelayan. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

penghidupan mereka bukan hanya sebagai petani agro-pastoral seperti 

banyak ditemukan pada masyarakat yang tinggal di daerah sabana 

lainnya. Keberagaman kegiatan yang terkait dengan penghidupan itu 

lebih sesuai dengan karakteristik petani polipalen (polyvalent), yaitu 

petani yang pada saat bersamaan juga menjadi peternak, nelayan, 

petambak, dan usaha-usaha lain yang memungkinkan (Njurumana, 

2008). Diversifikasi penghidupan penduduk seperti yang digambarkan 

di atas adalah bentuk strategi bertahan hidup masyarakat petani yang 

tinggal di daerah sabana  (Fox, 2001). Adapun strategi melakukan 

diversifikasi tidak hanya dilakukan pada penghidupan tetapi juga 

tampak dalam kebiasaan mereka bercocok tanam seperti penyampaian 

berikut ini. 

 

Kebiasaan Bercocok Tanam Penduduk Desa Tanamanang 

Penduduk Desa Tanamanang  hanya mengalami dua musim 

dalam satu tahun; musim kemarau dan musim hujan, seperti 

masyarakat lain yang tinggal di sekitar Garis Khatulistiwa. Musim 

kemarau (wandu) dimulai sekitar April (wulang patu) atau Mei 

(wulang lima), ketika hujan semakin jarang datang. Sejak saat itu 

sampai dengan sekitar November (wulang hakambuluhau) hujan 

biasanya tidak turun lagi.Sebaliknya, hujan (urang) biasanya mulai 

turun pada sekitar Desember (wulang hakambuludambu) dan berlanjut 

sampai dengan Maret atau April. 

Sejak turun temurun hujan digunakan penduduk desa sebagai 

penentu keputusan bercocok tanam, khususnya dalam mengerjakan 

kebun lahan kering (woka). Oleh sebab itu tidak ada jadwal yang pasti 

dalam menentukan waktu mulai tanam karena musim tanam baru 
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diputuskan setelah  “lihat kondisi hujan dulu”11. Sebelum hujan turun, 

penduduk sudah mulai mempersiapkan lahan keringnya masing-

masing. Pagar yang rusak diperbaiki, rumput liar dibersihkan, dan 

lahan digemburkan hingga siap ditanami ketika hujantiba. Hujan yang 

pertama kali turun dianggap sebagai tanda datangnya musim tanam 

sekaligus berfungsi membersihkan dan mendinginkan tanah. Hal ini 

terkait dengan kosmologi lokal yang menganggap langit sebagai laki-

laki dan bumi (tanah) sebagai perempuan. Hujan yang turun adalah 

representasi dari benih laki-laki yang membuahi perempuan. Setelah 

dua sampai tiga kali hujan cukup deras, barulah penduduk desa mulai 

menanam di woka. Kosmologi yang terkait dengan hujan juga banyak 

mempengaruhi kehidupan penduduk desa di Afrika dan Amerika 

Latin, seperti studi yang dilakukan Speranza et.al. (2010) di perdesaan 

Kenya dan Sanchez-Cortes & Chavero (2011) di Chiapas, Mexico. 

Sepenggal temuan empirik di atas menggambarkan penduduk 

desa memandang hujan sebagai salah satu faktor kunci dalam pola 

pertaniannya. Hujan menentukan pengambilan keputusan tentang 

waktuuntuk memulai kegiatan bercocok tanam. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa petani mempunyai pengetahuan lokal tentang 

waktu tanam yang dianggap paling tepat. Sayangnya, pengetahuan 

lokal petani seringkali dianggap bertentangan dengan pengetahuan 

modern yang tidak memperhitungkan konteks lokal (WinklerPrins & 

Sandor, 2003) 

Woka yang baru pertama kali diolah penduduk biasanya hanya 

ditanami kacang tanah dan ubi kayu sambil menunggu tanah itu cukup 

gembur untuk ditanami jagung pada musim tanam tahun berikutnya. 

Sementara itu woka yang sudah beberapa kali dikerjakan ditanami 

kacang tanah, ubi kayu, jagung, petatas12, dan jagung rote13. Jagung 

dapat dipanen kurang lebih tiga bulan, sementara kacang tanah, ubi 

kayu, petatas, dan jagung rote dipanen agak lebih lama, atau sewaktu-

                                                           
11FGD dengan kelompok tani Mandiri 2 di Kamaru, Juli 2013 
12 Istilah emik untuk ubi jalar 
13Istilah emik untuk sorghum 
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waktu bila dibutuhkan. Bila hujan masih cukup sering turun pada 

sekitar Maret atau April, jagung kembali ditanam penduduk di woka. 

Bila tidak, petani membiarkan saja woka itu sampai musim tanam 

berikutnya. Oleh penduduk lokal jagung yang ditanam pada awal 

musim hujan disebut „watar urang‟ sedangkan jagung yang ditanam 

pada akhir musim hujan disebut “watar bali nyali”. 

Selain bercocok tanam di woka, penduduk yang tinggal di 

sekitar sungai sudah sejak turun temurun bercocok tanam di lahan 

yang berada di pinggiran sungai (mondu). Tidak seperti di woka, 

penduduk mulai mengerjakan mondu ketika hujan sudah jarang turun. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari banjir yang seringkali melanda 

pada musim hujan sehingga dapat merusak kebun. Jenis tanaman di 

mondu  lebih bervariasi daripada di woka. Selain ditanamai jagung dan 

ubi kayu, penduduk juga menanam sayuran seperti tomat, lombok, 

labu, sayur putih14, dan kacang panjang. Bagian pinggir mondu yang 

dekat dengan sungai ditanamai pisang, kelapa, dan pepaya. Selain 

dikonsumsi, tanaman-tanaman itu berfungsi sebagai „pelindung‟ 

serangan banjir. Mondu Kaliongga dipagari pohon-pohon kehi15 yang 

ditanam rapat untuk mencegah ternak masuk. Ukuran batang pohon 

kehi yang cukup besar menunjukkan usia pagar itu sudah cukup lama 

sejak pertama kali dibuat.   

Sistem budidaya tanaman yang diilustrasikan di atas 

menunjukkan pola tanam penduduk desa umumnya adalah polikultur 

yaitu pola pertanian dengan banyak jenis tanaman  pada satu bidang 

lahan yang tersusun dan terencana (Njurumana, 2008). Pola tanam 

seperti itu dianggap salah satu karakteristik pertanian di lahan kering 

karena dapat diandalkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

masyarakatnya sekaligus dapat menjaga keseimbangan alam dan 

lingkungan daripada pola tanam monokultur (Fox, 2001). Dalam sistem 

pertanian tradisional, diversifikasi (keberagaman) tanaman 

memberikan peluang bagi petani untuk menentukan pilihan mereka 

                                                           
14sawi 
15Istilah lokal (emik) untuk  pohon kedondong hutan 
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Walaupun tidak selalu menyebabkan peningkatan hasil pertanian, 

namun diversifikasi tanaman dilakukan petani untuk menjamin 

stabilitas hasil pertanian (Nuijten, 2010). Hal tersebut menjadi penting 

bagi penduduk desa yang tinggal dalam ekologi dinamis dimana 

variabilitas iklim dan ketidakpastian curah hujan tahunan membuat 

mereka terbiasa menghadapi masa-masa sulit. 

Lebih jauh lagi, sekilas temuan empirik di atas juga 

menggambarkan pentingnya tanaman jagung dalam kehidupan 

penduduk desa. Jagung adalah satu-satunya tanaman yang 

dibudidayakan pada semua kategori kebun yang dimiliki penduduk 

desa. Jagung bukan hanya tanaman utama yang ditanam pada kebun 

lahan kering (woka), tetapi juga kebun di pinggir sungai (mondu). 

Bahkan, mondu Kaliongga yang dikelola oleh 2 kelompok tani menjadi 

lokasi panen raya jagung pada April 2010 yang dihadiri oleh Bupati 

Sumba Timur 16 . Gambaran tersebut menunjukkan signifikansi  

tanaman jagung bagi kehidupan penduduk desa. 

Komoditisasi kapas di Desa Tanamanang membawa perubahan 

pada kebiasaanbercocok tanam informan. Sebelumnya, keputusan 

tentang waktu tanam, jenis tanaman, dan cara budidaya tanaman di 

woka dan mondu dilakukan sendiri oleh petani pengelola lahan. 

Namun sejak mendapat bansos kapas, petani yang terlibat dalam 

program nasional itu harus menyediakan lahannya untuk ditanami 

kapas dengan aturan tertentu yang diajarkan penyuluh dari dinas 

perkebunan. Di mondu, kapas ditanam secara monokultur, sedangkan 

di woka kapas ditanam secara tumpang sari dengan jagung. Selain 

kapas dan jagung, penduduk tidak diperbolehkan menanam tanaman 

lainnya untuk menghindari serangan hama. Walau demikian, petani 

tetap mendapati bahwa kapas sangat mudah terserang hama sehingga 

harus sering disemprot pestisida dan insektisida yang mereka sebut 

dengan „obat hama‟. Setelah kapas selesai dipanen, tanaman itu harus 

dibabat habis dan dibakar. Pemerintah akan menyediakan benih kapas 

baru pada tahun berikutnya. Dapat dikatakan, petani cenderung 

                                                           
16Laporan Kepala Desa Tanamanang, 2010 
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tergantung pada pemerintah dalam hal penyediaan benih kapas dan 

sarana-prasarana produksi kapas lainnya. 

Pola tanam monokultur, seperti pada program komoditisasi 

kapas, sudah dikenali sebagai salah satu penyebab rusaknya 

keseimbangan alam. Walaupun pola tanam ini dapat meningkatkan 

hasil pertanian, namun penanaman monokultur menyebabkan 

terbentuknya lingkungan pertanian yang rentan terhadap hama. Pola 

tanam monokultur membutuhkan lebih banyak pupuk kimia, 

insektisida, dan pestisida karena tanaman lebih mudah terserang hama 

dan penyakit. Jika tanaman pertanian terserang hama, maka dalam 

waktu cepat hama itu akan menyerang wilayah yang lebih luas. 

Akibatnya petani terancam gagal panen karena tanamannya rusak. 

Sebaliknya, pola tanam tradisional bersifat polikultur yang sudah 

dikenal penduduk Desa Tanamanang  secara turun-temurun akan 

menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan pertanian mereka. 

Masih terkait dengan kebiasaan bercocok tanam, informan 

menganggap „kerja jagung‟ lebih menguntungkan dari „kerja 

kapas‟17.Hal ini terungkap melalui cerita tentang pengalaman mereka 

ketika mendapat program bansos kapas18 .Topik yang selalu muncul 

dalam  pembicaraan mereka adalah perbandingan antara „kerja kapas‟ 

dan „kerja jagung‟ seperti; masa panen kapas yang lebih lama daripada 

masa panen jagung, hasil panen kapas yang lebih ringan daripada hasil 

panen jagung, dan hasil panen kapas yang lebih sulit disimpan daripada 

jagung. Seorang informan yang juga tokoh masyarakat menjelaskan 

perbandingan tersebut dengan meminta seorang anak yang sedang 

bermain di dekatnya untuk mengambil mbola 19   agar bisa 

menunjukkannya seperti berikut ini: 

                                                           
17Kerja jagung dan kerja kapas adalah istilah emik yang digunakan informan yang 
merujuk pada  „kegiatan atau bekerja untuk menghasilkan jagung atau kapas‟ 
18Istilah emik yang digunakan untuk program pengembangan kapas nasioanal 
19 mBola adalah salah satu kerajinan tangan yang berbentuk seperti keranjang. 
Umumnya mbola terbuat dari daun pandan dan berfungsi untuk menyimpan barang, 
sama seperti keranjang. Ukuran mbola bermacam-macam sesuai dengan 
kebutuhan.Dalam wawancara di atas, mbola yang ditunjukkan oleh informan kira-kira 
mempunyai volume 1 – 2 kg jagung atau beras. 
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“Kalau jagung, begini saja (sambil menunjukkan sebuah 
mbola kecil) sudah dapat satu kilo,….kita panen satu kali 
memang,….kita tanam tiga bulan suda dapat itu 
jagung…..kalau kapas, penuh begini tida sampai satu 
kilo…..satu karung besar begitu (menunjuk sebuah karung 
ukuran 100 kg) dua pulu, tiga pulu kilo saja…itu kalau 
sampai dulu….” (UNP, November  2012) 

  Berdasarkan pengalaman informan, untuk menghasilkan 1 kg 

kapas saja dibutuhkan waktu tanam sampai dengan panen selama 4-5 

bulan.Ketika masa panen tiba, kapas hanya bisa dipanen sedikit demi 

sedikit karena “bunga kapas”20 tidak mekar serentak. Jika tidak segera 

dipetik “bunga kapas” akan mudah diterbangkan angin karena ringan. 

Sementara jagung sudah dapat dipanen dalam waktu kurang lebih 3 

bulan dan dipanen sesuai dengan kebutuhan informan. Informan juga 

membandingkan cara penyimpanan hasil panen kapas dan hasil panen 

jagung. Sebuah karung berukuran 100 kg dapat menampung 45-50 kg 

jagung yang sudah dipipil. Sementara untuk menyimpan kapas, karung 

dengan volume yang sama hanya bisa diisi paling banyak 30 kg. Itu 

pun para informan harus menginjak-injak atau memukul-mukul (titi) 
hasil panen kapas dengan alu agar padat sehingga lebih banyak kapas 

bisa masuk ke dalam karung. 

 

Kebiasaan Pangan di Desa Tanamanang 

  Sebagai bentuk strategi bertahan hidup pada ekologi sabana, 

kebiasaan bercocok tanam penduduk Desa Tanamanang terkait erat 

dengan kebisaan pangan penduduk desa. Pada dasarnya kebiasaan 

pangan penduduk desa tergantung pada ragam jenis tanaman yang 

diusahakan rumah tangganya sendiri. Secara umum penduduk desa 

menjadikan nasi dan atau jagung sebagai makanan utama. Namun nasi 

adalah makanan yang melambangkan penghormatan, sehingga 

umumnya disuguhkan hanya pada saat-saat khusus seperti ketika ada 

tamu yang berkunjung atau pada acara-acara yang berhubungan 

                                                           
20 Istilah emik yang digunakan untuk menyebut serat kapas mentah 
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dengan adat-istiadat. Sementara itu “nasi” jagung adalah makanan 

sehari-hari yang dibuat dari jagung yang digiling atau campuran antara 

beras dan jagung giling. Di kalangan penduduk ada anggapan bahwa 

makan nasi jagung membuat mereka lebih “tahan lapar21” daripada 

makan nasi putih. Sebaliknya, nasi putih membuat mereka “cepat 

lapar” 22 , khususnya bila harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di 

kebun atau sawah. 

  Dalam percakapan tentang pengalaman menerima bansos 

kapas, sebagian besar informan menyinggungtentang  „jagung yang bisa 

dimakan dan kapas yang tidak bisa dimakan‟.Informan merasa „kerja 

jagung‟ lebih menguntungkan daripada „kerja kapas‟ karena hasil panen 

jagung bisa disimpan untuk persediaan bahan pangan rumah tangga 

sekaligus menyediakan benih untuk ditanam pada masa tanam 

berikutnya. Hal ini diungkapkan oleh seorang informan sebagai 

berikut: 

“Jagung kita bisa simpan untuk makan,…juga jadi bibit untuk 
tanam lagi…kalau hasilnya cukup banyak kita jual 
juga….”.(KL, Juli 2013) 
 

  Terkait dengan hal tersebut, informan juga menyinggung 

tentang  „jagung yang bisa dijual bebas dan kapas yang tidak bisa dijual 

bebas‟. Seorang informan mengaku pernah menjual hasil panen 

jagungnya kepada pembeli yang mampu membayar dengan harga 

paling tinggi. Pada sekitar Juni – Juli 2013, harga jagung di 

Tanamanang dapat dijual dengan harga sekitar Rp. 2.000,- sampai 

dengan Rp. 2.500,-. Sementara itu, kapas harus dijual kepada 

perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan seperti yang 

disampaikan oleh seorang informan di bawah ini: 

“Kalau jagung, karena beda-beda dia punya harga, kita cari 
yang tinggi…tinggal kita pilih-pilih mana yang paling baik 

                                                           
21Istilah emik yang digunakan penduduk lokal untuk menggambarkan bahwa makan 
nasi jagung membuat mereka merasa kenyang lebih lama atau tahan dari rasa lapar. 
22Istilah emik yang digunakan penduduk lokal untuk menggambarkan rasa lapar yang 
lebih cepat datang bila dibandingkan dengan makan nasi jagung. 
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harganya…kalau kapas hanya perusahaan yang beli,… sudah 
ada memang dia punya harga.”  (ULN, November 2012) 
 

  Deskripsi empirik di atas menunjukkan bahwa jagung tidak 

hanya berperan sebagai bahan makanan pokok, tetapi juga tanaman 

yang dapat diperjual-belikan ketika penduduk membutuhkan uang 

tunai. Hal tersebut mengingatkan pada studi klasik yang dilakukan  

James Scott (1981) di Malaysia tentang etika subsistensi yang melandasi 

rasionalisasi perilaku petani. Namun, temuan empirik dalam tulisan ini 

sebenarnya justru lebih selaras dengan hasil penelitian Hayami dan 

Kikuchi (1982)  dan Marzali (2003) yang mengakui adanya rasionalitas 

petani yang tidak saja berdasarkan budaya, tetapi juga berdasarkan nilai 

ekonomi. Lebih jauh lagi, pernyataan informan di atas menunjukkan 

pasar kapas yang sangat terbatas dan harga yang telah ditentukan 

“pembeli”-nya. 

Selanjutnya, kebiasaan pangan penduduk desa secara langsung 

atau tidak langsung membentuk perilaku mereka dalam 

memperlakukan tanaman selain jagung dan padi.Perbedaan perlakuan 

tersirat dari cerita seorang informan yang masih melakukan ritual 

agama lokal yang disebut hamayang (ritual keagamaan) sebelum 

lahannya dikerjakan.Pada dasarnya, hamayang dilakukan untuk 

meminta pertolongan Marapu agar suatu kegiatan berjalan lancar atau 

menjauhkan kebun mereka dari hal-hal yang buruk. Ritual itu 

biasanya diselenggarakan pada kegiatan-kegiatan penting seperti 

membangun rumah, menanam padi di sawah, mengerjakan kebun, atau 

yang terkait dengan adat-istiadat lainnya. Ketika lahannya digunakan 

sebagai demonstrasi plot pengembangan kapas, ritual itu tidak 

dilakukannya seperti yang diungkapkan informan berikut ini: 

“…kalau hamayang itu untuk jagung atau padi….untuk 
tanam kapas itu belum pernah…hanya 
padi,..jagung,...ubi,…,begitu…. Karena itu padi, jagung dan 
ubi itu merupakan makanan kami ini….kalau kapas itu 
sampingan saja dari pemerenta…..”  (JLD, Juli 2013) 
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Memperlakukan padi dan jagung sebagai tanaman istimewa 

juga tersirat dari cerita seorang informan yang memilih menggunakan 

pupuk yang diterimanya dari bansos kapas untuk padi di sawahnya, 

seperti yang diceritakannya dalam box 4.1 berikut ini:  

 

 

 

Temuan empirik di atas menunjukkan jagung dan padi adalah 

dua jenis tanaman pangan utama yang menjadi prioritas bagi rumah 

tangga petani. Jagung relatif dapat tumbuh baik tanpa perawatan 

khusus, sementara padi yang ditanam pada sawah irigasi relatif lebih 

mudah ditanam karena air tersedia melalui irigasi (bendungan). 

Penduduk desa yang menyadari bahwa kehidupan mereka penuh 

dengan ketidakpastian ekologi mendorong mereka untuk 

memperlakukan jagung dan padi secara istimewa. Segala cara 

digunakan untuk memastikan bahwa jagung atau padi yang 

ditanamnya tidak gagal panen yang dapat berdampak pada ketahanan 

pangan rumah tangganya. Dalam kasus komoditisasi kapas, hamayang 

dan menggunakan pupuk bansos kapas untuk padi di sawah dapat 

dipandang sebagai usaha informan untuk mengurangi resiko gagal 

panen kedua jenis tanaman bahan pangan tersebut. 

Box  4.1: Pupuk  bansos kapas untuk padi 

THP adalah seorang anggota salah satu kelompok tani yang pernah mendapat 
bansos kapas pada TA 2009/2010. Bantuan itu diterimanya pada musim tanam 
tahun 2010. Menurutnya, benih tersebut seharusnya sudah diterima pada 
Maret 2010 atau  paling lambat April 2010, sehingga dapat ditanam bersama-
sama dengan jagung. Namun bantuan benih kapas proyek itu baru 
diterimanya pada Juni 2010, saat hujan sudah tidak turun lagi. Untuk 
menghargai pemerintah, THP tetap menanam benih kapas itu di woka (kebun 
lahan kering) seluas 1 Ha yang terletak persis di belakang rumahnya. Bersama 
dengan benih kapas, kelompok tani-nya juga diberi bantuan sarana dan 
prasarana seperti; pupuk TSP, pupuk Urea, pupuk KCL, dan obat-obatan 
untuk hama.  Dari semua bantuan itu, hanya obat-obatan  saja yang 
diaplikasikan semuanya untuk tanaman kapas. Sementara itu, pupuk urea dan 
KCL  digunakannya untuk padi di sawah. 
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Analisis dan Intepretasi 

Menggunakan perspektif EKL, kebiasaan adalah kecen-

derungan perilaku yang dibentuk oleh ekologi tertentu dan diwariskan 

secara turun-temurun. Kebiasaan muncul dari pengalaman dan 

pengetahuan penduduk lokal dalam usahanya untuk terus melang-

sungkan kehidupannya pada lingkungan alam yang memiliki 

karakteristik tersendiri.Kebiasaan hidup penduduk yang disepakati 

akan menjadi kelembagaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. 

Adapun karakteristik kelembagaan tersirat dalam penghidupan 

penduduk dan kebiasaan sehari-harinya. Dengan demikian, ekologi 

akan membentuk kelembagaan, dan sebaliknya, kelembagaan itu juga 

lah yang menjadi dasar tindakan penduduk dalam hubungannya 

dengan ekologi.  

Karakteristik iklim yang melekat pada ekosistem sabana di 

Desa Tanamanang menunjukkan penduduk desa akan selalu 

menghadapi ketidakpastian ekologi dan ketidakpastian penghidupan. 

Musim kemarau yang lebih panjang dari musim hujan, curah hujan 

yang tidak menentu, kualitas tanah yang rendah menjadi tantangan 

yang harus dihadapi penduduk desa terus menerus selama 

hidupnya.Tinggal dalam ekologi sabana yang sangat dinamis 

membentuk pengalaman dan pengetahuan penduduk dalam usaha 

mempertahankan kehidupannya.Pengalaman dan pengetahuan itu 

kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan aturan sebagai akar dari 

kelembagaan. Oleh karenanya, karakteristik kelembagaan tercermin 

dari kebiasaan (habits) dan aturan yang dilakukan penduduk lokal 

sehari-hari. Di Desa Tanamanang, kelembagaan itu nampak dalam 

bentuk-bentuk diversifikasi penghidupan, baik diversifikasi mata 

pencaharian yang bersifat polipalen (polyvalent), maupun diversifikasi 

melalui pola bercocok tanam yang sifatnya polikultur. Diversifikasi 

penghidupan menyebabkan tidak ada satu mata pencaharian yang 

utama karena semuanya dilakukan secara simultan.Mengubah 

kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka 

bukanlah pekerjaan yang mudah. 
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Dapat dikatakan, diversifikasi adalah karakteristik kelembagaan 

lokal sebagai bentuk adaptasi penduduk terhadap ekologi sabana. 

Namun diversifikasi penghidupan yang dilakukan penduduk Desa 

Tanamanang menunjukkan karakteristik yang berbeda dari karak-

teristik diversifikasi pada sebagian besar studi tentang penghidupan 

penduduk desa. Sebagain besar studi tersebut hanya berhenti pada 

penjelasan bahwa diversifikasi penghidupan menunjukkan petani tidak 

dapat mengandalkan kehidupannya hanya ada sektor pertanian saja 

(Ellis, 1998). Dengan kata lain, sektor pertanian tidak mampu 

mencukupi kebutuhan hidup petani. Sementara itu, karakteristik 

diversifikasi penghidupan yang dilakukan oleh penduduk Desa 

Tanamanang dilakukan terutama sebagai bentuk strategi bertahan 

hidup yang terkait dengan aspek ekologi, bukan hanya  aspek ekonomi.  

Selanjutnya, selama musim hujan yang relatif pendek 

penduduk berusaha menghasilkan bahan makanan yang dapat 

digunakan sampai musim panen tahun berikutnya.Ironisnya, curah 

hujan di daerah sabana bersifat tidak menentu (eratic), sementara yang 

eratik itu justru menjadi penentu kegiatan bercocok tanam penduduk 

desa. Dalam hal ini penduduk Desa Tanamanang tidak hanya 

menghadapi ketidakpastian ekologi dan ketidakpastian penghidupan 

seperti yang dinyatakan Mehta et,al. (1999)  tetapi juga ketidakpastian 

ketersediaan bahan pangan akibat variabilitas iklim yang selalu 

dihadapi.  

Komoditisasi kapas, sebagai salah satu bentuk dari 

pembangunan ekonomi desa, hadir dalam kehidupan penduduk lokal 

membawa serta kelembagaan “baru” yang ditunjukkan melalui  jenis 

tanaman yang membutuhkan pola tanam tertentu dan perawatan 

khusus. Tanaman kapas dalam skema PAKN membutuhkan lahan 

khusus, pola tanam tertentu, dan perawatan intensif.Kelembagaan 

“baru” menyebabkan sebagian besar waktu dan tenaga petani yang 

terlibat dalam program nasional itu dihabiskan untuk merawat kapas 

sebagai tanaman komoditas. Hal tersebut berbeda dari kebiasaan 

penduduk desa yang selama hidupnya menghabiskan waktunya dengan 
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melakukan berbagai bentuk pekerjaan sekaligus. Sementara itu, aturan-

aturan yang terkait dengan budidaya kapas bansos skema PAKNjuga 

sangat berbeda dari tanaman kapas lokal yang selama turun temurun 

dibiarkan tumbuh bebas tanpa perawatan khusus.Dapat dikatakan, 

kelembagaan “baru” yang melekat dalam komoditisasi kapas 

“berbenturan” dengan kelembagaan lokal yang melekat dalam 

kehidupan sehari-hari penduduk desa. 

Selanjutnya, walau sifat diversifikas tampak dalam kebiasaan 

bercocok tanam tradisional, namun temuan empirik menunjukkan 

adanya prioritas pada tanaman jagung yang bukan saja menjadi bahan 

pangan tetapi juga dapat dijual sesuai kebutuhan petani. Dalam hal ini 

jagung dapat dianggap sebagai tanaman yang ekonomis karena 

kebutuhan benihnya dapat dipenuhi sendiri oleh petani, dapat tumbuh 

di kebun lahan kering dan kebun pinggir sungai, serta tidak 

memerlukan perawatan yang rumit.Harga jagung pun ditentukan oleh 

“pasar” sehingga petani bisa menjualnya dengan  harga yang dirasa 

paling menguntungkan. Untuk alasan-alasan tersebut, petani 

menganggap jagung lebih banyak memiliki keuntungan dan 

keunggulan daripada tanaman lainnya, termasuk kapas yang pasarnya 

sangat terbatas dan harganyapun tidak menentu karena tergantung 

pada keputusan pemerintah. 

Akhinya, dapat dikatakan bahwa iklim yang diasumsikan 

sesuai untuk pengembangan budi daya kapas di Sumba Timur tidak 

menjamin berlangsungnya komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. 

Sebagai bagian dari ekologi, variabilitas iklim yang melekat pada 

karakteristik ekosistem sabana telah membentuk kelembagaan lokal 

yang sifatnya keberagaman (diversifikasi), seperti yang tercermin 

dalam penghidupan dan kebiasaan bercocok tanam.Diversifikasi mata 

pencaharian dan pola tanam tradisional dianggap lebih mampu 

menjamin hidup dalam  ekologiyang dinamis seperti di daerah sabana. 

Sebaliknya pola tanam yang cenderung monokultur seperti pada 

program komoditisasi kapas dianggap kurang dapat menjamin 

kehidupan mereka di lingkungan alam yang dinamis. 
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Lebih jauh lagi, kebiasaan makan penduduk desa yang sangat 

erat kaitannya dengan kebiasaan bercocok tanam menyebabkan 

tanaman jagung dan padi menjadi tanaman prioritas dalam kehidupan 

mereka. Sebagai tanaman pangan utama, penduduk desa melakukan 

berbagai cara untuk menjamin ketersediaan kedua jenis tanaman 

tersebut  dalam rumah tangganya. Dalam konteks ekologi sabana yang 

penuh dengan ketidakpastian, hal tersebut wajar dilakukan mengingat 

variabilitas iklim yang tinggi membuat sektor pertanian rentan pada 

kegagalan panen. Ekologi sabana yang dinamis menyebabkan 

penduduk Desa Tanamanang tidak hanya menghadapi ketidakpastian 

ekologi dan ketidakpastian penghidupan karena hidup di daerah 

sabana,tetapi juga ketidakpastian ketersediaan pangan rumah tangga. 

Alasan-alasan itulah yang menyebabkan penduduk desa kurang 

menunjukkan ketertarikannya pada komoditisasi kapas. 

 

Kesimpulan 

Artikel ini menunjukkaniklim sebagai bagian dari ekologi dan 

kebiasaan sebagai bagian dari kelembagaan secara bersama-sama 

mempengaruhi pembangunan ekonomi desa di daerah sabana. Hal ini 

berbeda dari kajian-kajian pembangunan ekonomi yang umumnya 

hanya menganggap masing-masing aspek sebagai penentu 

pertumbuhan ekonomi; ekologi menentukan pertumbuhan ekonomi 

(Sachs, 2001) atau sebaliknya, kelembagaan sebagai faktor utama 

pendorong pertumbuhan ekonomi(Rodrik & Subramanian, 2003) 

Dengan demikian menganggap kesesuaian iklim saja, atau kelembagaan 

saja, sebagai salah satu syarat pembangunan ekonomi desa tidak cukup 

memadai untuk menjelaskan  mengapa ada usaha pembangunan yang 

„berhasil‟, dan sebaliknya sebagian lainnya justru „gagal‟ dijalankan.  

Intepretasi dalam artikel ini menunjukkan aspek ekologi dan 

kelembagaan bersifat endogen dalam pembangunan ekonomi 

desa.Iklim sebagai bagian dari ekologi mempunyai karakteristik 

tertentu yang akan menjadi penentu ketersediaan sumber daya untuk 
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mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Sebaliknya, 

berbagai bentuk program pembangunan ekonomi  desajuga berperan 

dalam keberlanjutan ekologi suatu wilayah. Sementara itu, ekologi 

membentuk kebiasaan yang menjadi dasar dari kelembagaan dan 

sebaliknya, kelembagaan mempengaruhi hubungan manusia dan 

ekologinya.Adapun ekologi dan kelembagaan secara simultan 

mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ekonomi desa.Keterkaitan 

antara ekologi, kelembagaan dan pembangunan ekonomi desa di 

daerah sabana kami tunjukkan melalui  gambar 4.1 berikut ini:  

 

Gambar 4.1. 

Iklim, Kelembagaan, dan Pembangunan Ekonomi Desa di Daerah Sabana 

 

 

 

 

Keterkaitan antara aspek ekologi dan kelembagaan membawa 

dampak pada kebutuhan untuk memahami karakteristik kelembagaan 

yang dibentuk oleh ekologi.Pada ekologi sabana, karakteristik utama 

dari kelembagaan lokal adalah diversifikasi penghidupan yang 

mewarnai berbagai kegiatan penduduknya, seperti diversifikasi mata 

pencaharian dan diversifikasi pola tanam yang secara teknis disebut 
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polikultur. Diversifikasi penghidupan tersebut seharusnya dipahami 

sebagai bentuk adaptasi pada lingkungan alam yang dinamis dan penuh 

ketidakpastian, bukan semata-mata untuk menambah pendapatan 

rumah tangga. Program-program pembangunan ekonomi desa yang 

membawa kelembagaan “baru” dengan karakteristiknya seringkali 

berbenturan dengan karakteristik kelembagaan lokal yang sudah 

melekat dalam kehidupan penduduk lokal.Dengan demikian, program 

pembangunan di daerah sabana seharusnya memahami dan mengakui 

keberadaan kelembagaan lokal yang memiliki karakteristik spesifik 

agar pembangunan yang dilakukan berlangsung produktif serta selaras 

dengan kehidupan dan kebutuhan penduduk lokal. 

Lebih jauh lagi, artikel ini menunjukkan keterkaitan antara 

ekologi, kelembagaan, dan pembangunan ekonomi desa adalah 

kontekstual. Setiap tipe iklim mempunyai karakteristik yang berbeda 

sehingga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang berlaku secara 

umumKarakteristik iklim yang melekat dalam sebuah ekosistem 

menyebabkan hubungan antara manusia dan lingkungannya 

semestinya dipahami dalam kontkes ekologi lokal, bukan hanya 

konteks sosial. Gagasan ini membawa konsekuensi selanjutnya dalam 

memahami kelompok masyarakat yang disebut petani. Petani 

seharusnya tidak diasumsikan sebagai kelompok yang homogen karena 

ada berbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, bahkan 

ekologi yang mempengaruhi kelembagaan yang melekat dalam 

kehidupan mereka masing-masing. 

Dapat dikatakan artikel ini menunjukkan hubungan antara 

manusia dan ekologi seringkali diabaikan karena dikotomi antara ilmu 

alam dan ilmu sosial (Mistry & Berardi, 2006). Namun, artikel ini juga 

memberikan indikasi bahwa pembangunan ekonomi desa di daerah 

sabana seharusnya menekankan pada interaksi antara alam dan 

manusia yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah bagian 

dari ekologi, sehingga terjalin hubungan timbal-balik  antara manusia 

dan ekologi yang tercermin dalam kebiasaan hidup sehari-hari 

penduduk lokal.  
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