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Abstract: 

This paper highlights land use practices in the context of savanna ecology by using 
original institutional economic perspective. It employs the national cotton 
development program implemented in a village in the eastern part of Sumba Island as 
an empirical case of cotton commoditization. We argue that land use and it meaning 
should be seen contextual. Purposely, we explore the meaning and the use of land by 
local rural people. The result of this study shows that land use in the village is based on 
cosmology and local knowledge of the rural people who aware of their ecological 
context. Thus, they utilize the land by its function to maintain their livelihood in the 
savanna. As land use can not be separated to land tenure, land serves economic as well 
as symbolic values for the villagers which potentially trigger land dispute in the 
village. Furthermore, the national cotton program can lead to land competition 
between food crops and cash crops as well as land control acquisition since peasants 
rely on land use decisions by the government. 
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Pendahuluan 

Tulisan ini bertujuan memahami praktik penggunaan lahan di 

perdesaan beriklim sabana tropis. Dalam pembangunan ekonomi desa, 

lahan digunakan sebagai sumber daya untuk produksi pada sektor 

pertanian. Namun ketersediaan lahan sebagai sumber daya hingga kini 

masih menjadi perdebatan panjang dalam bidang ilmu ekonomi. 

Sebagai sumber daya, para ekonom arus utama (neo-klasik) 

menganggap lahan sebagai faktor produksi yang secara fisik sudah 

tersedia (given), terbatas (finite), dan bersifat tetap (fixed). Dalam hal 

ini, lahan hanya dipandang sebagai benda berwujud. Sebaliknya, 
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ekonom kelembagaan lama memandang sumber daya sebagai sesuatu 

yangfungsional  dan dinamis. Berdasarkan perspektif EKL, argumen 

utama artikel ini adalah lahan sebagai sumber daya yang fungsional 

dan dinamis dimaknai dan digunakan oleh penduduk lokal secara 

kontekstual.Dengan demikian, memahami penggunaan lahan secara 

kontekstual adalah suatu keharusan agar pembangunan ekonomi desa 

berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat lokal itu sendiri. 

Temuan empirik dalam studi ini berasal dari penelitian 

lapangan yang menyoroti kasus komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang, Sumba Timur. Hasil studi menunjukkan penggunaan 

lahan sebagai sumber daya untuk pembangunan ekonomi desa tidak 

saja dipengaruhi oleh konteks sosial, tetapi juga konteks ekologi lokal. 

Berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun temurun 

penduduk desa mengelola lahan yang tersedia di sekitar mereka secara 

fungsional. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa lahan di 

Sumba Timur memang tersedia berlimpah untuk pengembangan kapas, 

namun tidak menjamin komoditisasi kapas di Desa Tanamanang karena 

penduduk telah memaknai dan menggunakan lahan-lahan di 

sekitarnya sesuai dengan pengetahuan lokal selama hidup dalam 

ekologi sabana. 

Adapun struktur tulisan ini terbagi menjadi enam dengan 

urutan sebagai berikut; setelah bagian pendahuluan, kami 

menyampaikan kajian pustaka yang mengulas isu tentang penggunaan 

dan kepemilikan lahan di daerah sabana, termasuk penggunaan lahan 

di Provinsi NTT dan Pulau Sumba. Bagian ketiga adalah latar belakang 

dan lokasi penelitian yang terkait dengan program pengembangan 

kapas nasional di Sumba Timur. Metode penelitian yang digunakan 

dalam studi juga kami sajikan pada bagian ketiga. Bagian ke-empat 

adalah temuan empirik yang disusul dengan analisis dan intepretasi 

kami pada hasil penelitian lapangan tersebut pada bagian ke-lima. 

Bagian ke-enam adalah kesimpulan yang mengakhiri artikel ini. 
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Lahan dan Pembangunan Ekonomi Desa  

Dalam pembangunan ekonomi desa lahan berperan ketika 

penduduk menggunakannya sebagai sumber daya untuk produksi pada 

sektor pertanian, khususnya pada sektor pertanian komersial yang 

menghasilkan pendapatan lebih tinggi daripada pertanian subsisten 

yang nyaris tidak menghasilkan pendapatan (Dimova & Nordman, 

2014). Sebagai sumber daya, para ekonom kelembagaan lama 

menganggap lahan sebagai sumber daya yang fungsional  dan dinamis 

(De Gregori, 1987; Dugger, 1996). Sifatnya yang fungsional dan 

dinamis membuat lahan seharusnya dipahami sesuai dengan 

penggunaannya dalam konteks sosial tertentu. Sementara itu sejumlah 

literatur menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki perspektif 

tersendiri mengenai ketersediaan lahan sesuai dengan pengetahuan 

ekologi lokal yang justru seringkali bertentangan dengan pandangan 

para ahli ekonomi pembangunan (Winkler Prins & Sandor, 2003; 

Niemeijer & Mazzucato, 2003 ). 

Dalam perspektif EKL, proses lahan menjadi sumber daya 

menyiratkan makna dan nilai sumber daya muncul ketika individu 

membentuk hubungan fungsional dengan materi atau bahan yang 

disediakan alam (Zimmermann, 1951). Sementara itu lahan sebagai 

salah satu materi yang disediakan oleh alam mempunyai karakteristik 

tertentu sesuai dengan iklim di suatu wilayah (Mistry, 2011).  Namun, 

lingkungan alam (ekologi) yang berbeda akan memberikan pengalaman 

hidup yang berbeda sehingga mempengaruhi penilaian pada materi 

sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Perbedaan pengetahuan dan 

pengalaman karena ekologi yang berbeda menyebabkan adanya 

kemungkinan perbedaan penilaian pada materi untuk menjadi sumber 

daya. Dengan kata lain, individu bisa saja memaknai dan 

memanfaatkan tanah atau sumber daya lahan di sekitarnya secara 

berbeda-beda sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan bahkan 

kebutuhan hidupnya. Adapun pengetahuan lokal diwariskan secara 

turun-temurun sehingga menjadi akar dari kelembagaan yang melekat 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Berdasarkan pandangan 
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tersebut hubungan antara individu dan lahan tidak hanya terbatas pada 

penggunaan, kepemilikan, atau pengelolaan, tetapi juga serangkaian 

interaksi kompleks diantara individu sebagai pelaku dan lembaga 

(Lambin et. al., 2003).  Dengan demikian lahan mempunyai keterkaitan 

dengan kelembagaan karena proses menjadikannya sebagai sumber 

daya tidak terpisah dari budaya dan nilai-nilai kelompok masyarakat 

yang tinggal dalam lingkungan tertentu.  

Terkait dengan program pembangunan pertanian di desa, 

memahami pengetahuan lokal tentang tanah adalah suatu keharusan 

agar dapat merencanakan pembangunan yang efektif atau memperke-

nalkan teknologi baru dengan cara yang tepat (Niemeijer & Mazzucato, 

2003).  Pengetahuan tentang lingkungan yang melekat pada budaya 

lokal menyediakan perspektif jangka panjang pada penggunaan lahan 

dan pengelolaannya. Adapun strategi penggunaan lahan yang dilaku-

kan penduduk lokal secara alami dalam jangka waktu yang panjang 

seringkali berbeda dari karakteristik penggunaan lahan yang dipakai 

oleh banyak pertanian komersial (WinklerPrins & Sandor, 2003). 

 

Penggunaan dan Kepemilikan Lahan  di Perdesaan Sabana 

Penggunaan lahan oleh  penduduk di perdesaan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti; jumlah dan potensi lahan produktif yang 

tersedia, kepemilikan lahan, budaya, dan akses pada tenaga kerja 

(Anderw, et.al, 2003). Namun secara umum konteks sosial-ekonomi 

dan budaya adalah alasan utama di balik praktek-praktek lokal dalam 

penggunaan lahan dan keputusan individu yang terkait dengan  per-

tanian (Niemeijer & Mazzucato, 2003). Sebagai salah satu provinsi yang 

memiliki beberapa wilayah beriklim sabana tropis (basah-kering 

tropis), penggunaan lahan di Provinsi NTT mempengaruhi dan dipeng-

aruhi oleh perubahan iklim, kerusakan keragaman hayati, dan keber-

lanjutan interaksi antara manusia dan lingkungan alam (Fox, 2000). 

Sementara itu, kualitas tanah di daerah beriklim sabana tropis 

umumnya rendah walaupun bervariasi (Young & Solbrig, 1992; Mistry, 
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2014). Kondisi tanah seperti itu menyebabkan penggunaan lahan 

secara tradisional di daerah tersebut mencerminkan lingkungan alam 

dan budaya masyarakat yang hidup di dalamnya yaitu budaya gembala 

(pastoralism), baik yang berpindah maupun kombinasi antara gembala 

dan budidaya (pastoralism and cultivationatau agro-pastoralism), 

ladang berpindah, dan mengumpulkan makanan (Young dan Solbrig, 

1992). Terkait dengan hal tersebut, Fox (2000) membuat estimasi 

bahwa padang rumput di Provinsi NTT yang disebut sebagai sabana 

menutupi sampai dengan 50% pulau Sumba, Alor, Flores dan Timor 

pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Sementara Masadu 

(2007) menyebutkan penggunaan lahan di Provinsi NTT untuk areal 

pertanian masih sempit dibandingkan penggunaan lahan untuk hutan 

dan padang rumput (sabana) yang mencapai kurang lebih 80% dari 

total lahan di provinsi itu. Padang rumput di wilayah NTT biasanya 

dimiliki secara komunal dan digunakan untuk melakukan pola per-

tanian ladang berpindah atau lahan penggembalaan (Fox, 2000). Senada 

dengan studi Fox (2000), studi Vel (2010) di perdesaan Lawonda, 

Sumba Tengah juga menyinggung bahwa sampai dengan pertengahan 

abad ke-20 penduduk Lawonda masih menghasilkan bahan makanan 

dengan sistem budi daya berpindah (shifting cultivation).  

Di Sumba, setiap kabihu (klan) memutuskan sendiri penggu-

naan tana kabihu (tanah klan) di wilayah “kekuasaan” masing-masing 

yang diwariskan leluhurnya (Vel & Nugrohowardhani, 2012). Anggota 

suatu kabihu relatif bebas memanfaatkan tana kabihu-nya, sedangkan 

anggota kabihu lain harus meminta ijin dari sesepuh kabihu pemilik 

lahan bila ingin menggunakannya. Namun demikian akses individu 

atas tana kabihu ditentukan oleh kedudukan individu tersebut dalam 

kabihu-nya yang terkait dengan peringkat sosial tradisional berdasar-

kan 3G; Genealogi, Gender, dan Generasi. Makin tinggi kedudukan 

seseorang dalam hierarki internal kabihu, makin besar wewenangnya 

dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan distribusi dan alokasi 

lahan milik kabihu-nya. 
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Selanjutnya, penggunaan lahan tidak dapat dipisahkan dari 

kepemilikan lahan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan 

sumber daya lahan, untuk berapa lama dan dalam kondisi apa(IFAD 

2008: 27). Oleh karena itu sistem kepemilikan lahan tidak dapat 

dipahami tanpa memandangnya dalam kerangka “hubungan pada 

sistem ekonomi, politik, dan sosial yang menghasilkan kepemilikan itu 

dan yang mempengaruhinya”. Terkait dengan hal tersebut Vel (2010) 

menyinggung bahwa masyarakat Sumba percaya pada awalnya tanah 

dikuasai oleh para roh yang kemudian menjadi milik kabihu (klan) 

ketika manusia mulai menempatinya. Penguasa tanah (mangu tana) 

adalah kabihu-kabihu yang menjadi pendiri sebuah kampung trade-

sional (paraingu)1. Merekalah yang kemudian mengatur penggunaan 

lahan dan membagi kepemilikkannya pada kabihu lain yang datang 

kemudian di wilayah mereka. Berdasarkan pengakuan itu secara 

tradisional kepemilikan lahan di Sumba adalah komunal sehingga tidak 

ada kepemilikan atau hak individu atas suatu lahan pada masa lalu. 

Pengaturan internal mengenai hak penggunaan dan kepemilikan lahan 

berlangsung dan berkembang dari generasi ke generasi dan mengarah 

ke suatu pola yang mirip dengan kepemilikan individual meskipun 

tetap berlaku aturan bahwa bagian dari tana kabihu tidak dapat 

dipindahtangankan kepada bukan anggota kabihu tanpa persetujuan 

sesama anggota kabihu. Konflik atau sengketa yang terkait dengan 

lahan diselesaikan melalui perundingan, dan jika tidak selesai dibawa 

ke pengadilan. Biasanya, pihak yang mampu menunjukkan bukti 

paling kuat sekaligus dapat meyakinkan pejabat pemerintah mengenai 

versi sejarah kepemilikan tana kabihu itulah  yang akan memenangkan 

sengketa lahan tersebut (Vel & Makambombu, 2011 ) 

 

Dinamika Perubahan Penggunaan dan Kepemilikan Lahan  

Hingga kini, penyebab perubahan penggunaan lahan masih 

menjadi perdebatan. Namun secara umum perubahan penggunaan 

                                                           
1Sejarah lokal merekam pendiri paraingu biasanya terdiri dari empat kabihu yang 
saling berpasangan. 
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lahan terjadi melalui kombinasi yang sinergis antara berbagai faktor 

seperti; kelangkaan sumber daya, tekanan pada peningkatan 

produktivitas pada sumber daya tersebut, peluang yang diciptakan 

pasar, intervensi kebijakan pemerintah, kurangnya kapasitas adaptasi, 

dan perubahan dalam organisasi sosial serta perlaku (Lambin et.al., 
2003). Secara khusus, perubahan penggunaan lahan membutuhkan 

pemahaman tentang proses pengambilan keputusan dan konteks 

pengambilan keputusan (Lambin & Geist, 2007). Proses pengambilan 

keputusan merujuk pada bagaimana orang membuat keputusan 

penggunaan lahan, sedangkan konteks pengambilan keputusan 

menyiratkan bagaimana secara spesifik faktor lingkungan dan sosial 

berpengaruh pada keputusan tersebut. Adapun keputusan penggunaan 

lahan dibuat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan sosial 

di berbagai tingkatan, baik di tingkat rumah tangga yang 

mempengaruhi praktik penggunaan lahan lokal, sampai dengan 

kebijakan pemerintah dan kekuatan ekonomi yang dapat mengubah 

penggunaan lahan regional dan bahkan global. 

Di sebagian besar wilayah Provinsi NTT,  kajian Fox (2000) 

menunjukkan adanya dua kekuatan yang semakin menentukan 

perubahan pada  sistem penggunaan lahan. Pertama, tekanan pasar 

pada lahan, yaitu komersialisasi sumber daya subsisten dan 

penggantian tanaman subsisten menjadi tanaman komersial. Kedua, 

perkembangan sistem pengelolaan lahan peternakan yang luas, serta 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan nasionalisasi tanah. 

Gabungan kekuatan ini akhirnya menyebabkan perubahan besar dalam 

praktik penggunaan lahan dari perladangan berpindah ke tanaman 

komersial, dan perubahan tutupan lahan dari vegetasi sekunder 

menjadi monokultur pertanian komersial. Melalui data statistik dalam 

tulisannya Fox (2000) menunjukkan penggunaan lahan di NTT secara 

perlahan bergeser dari penggunaan ekstensif (bera dan rumput) 

menjadi penggunaan yang lebih intensif dan komersial (pertanian, 

perkebunan, dan lahan kayu).  
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Kajian pustaka di atas menunjukkan berbagai bentuk 

perubahan, baik perubahan ekologi, lingkungan ekonomi, sosial, 

politik –termasuk intervensi pemerintah melalui pembangunan 

ekonomi di desa- dapat menjadi pemicu berubahnya penggunaan lahan 

di desa. Perubahan yang paling utama pada penggunaan lahandi 

perdesaan adalah beralihnya pertanian subsisten menjadi pertanian 

komersial yang dianggap penting untuk mendorong laju pembangunan 

ekonomidi perdesaan melalui kehadiran investor. Namun, investasi 

pada sektor pertanian yang dilakukan secara besar-besaran di banyak 

Negara sedang bekembang menunjukkan fenomena terjadinya peram-

pasan lahan (land grabbing),  yang tidak hanya dipicu oleh investor 

asing atau multi-nasional tetapi juga terjadi melalui pemerintah lokal 

(Lavers, 2012; McCarthy et.al., 2012). Pemerintah “penerima” investasi 

cenderung mendukung investor di bidang pertanian dengan alasan 

mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan kemiskinan di desa 

seperti krisis pangan (Collier, 2008) dan menciptakan lapangan kerja 

(Deininger & Byerlee, 2010). Lebih jauh lagi, perubahan penggunaan 

lahan dalam konteks ini menimbulkan potensi terjadinya konflik 

tentang lahan (McCarthy et. al., 2012). Atas kecenderungan tersebut, 

seharusnya perubahan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan pada 

prinsip FPIC (free, prior, and informed consent), yaitu prinsip bahwa 

masyarakat lokal mempunyai hak untuk secara bebas, sesuai dengan 

yang menjadi prioritas, dan mendapat cukup infomasi untuk dapat 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perubahan 

penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka (Vel 

& Nugrohowardhani, 2012; Buxton & Wilson, 2013; Hall, et.al., 2015). 

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode kualitatif yang mengandalkan observasi dan wawancara 

mendalam sebagai teknik pengumpulan data primer. Informan dipilih 

secara selektif yaitu; petani anggota kelompok tani yang menerima 

program pengembangan kapas, kepala desa, dan tokoh masyarakat2. 

Petani anggota kelompok tani menjadi informan kunci dalam tulisan 

                                                           
2 Daftar nama para informan tersedia pada bagian lampiran dalam buku ini 
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ini, sementara kepala desa dan tokoh masyarakat berperan ketika kami 

melakukan triangulasi data yang berasal dari informan kunci. Lebih 

jauh lagi, kami menggunakan pendekatan analisis etnografi dalam 

menganalisis temuan-temuan empirik. 

Setelah ulasan kajian pustaka tentang penggunaan dan 

kepemilikan lahan di daerah beriklim sabana tropis, dinamika 

perubahannya, dan metode penelitian yang digunakan, berikut ini 

adalah latar belakang dan lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam 

artikel ini. 

 

Lahan untuk Pengembangan Kapas di Desa Tanamanang, Sumba Timur 

Tidak sulit menemukan Desa Tanamanang. Desa itu terletak 

kurang lebih 119 km ke arah timur dari Waingapu, ibukota Kabupaten 

Sumba Timur. Sebuah jembatan yang membelah Sungai Kaliongga 

menjadi tanda memasuki wilayah desa itu. Luas wilayah Tanamanang 

adalah 25,7 km2 yang meliputi 7,35% dari seluruh wilayah 

administratif Kecamatan Pahunga Lodu (BPS Kabupaten Sumba Timur, 

2014). Dari 156 desa di Kabupaten Sumba Timur, Desa Tanamanang 

adalah salah satu dari 13 desa yang lokasinya sangat strategis karena 

dekat dengan sungai besar  (BPS Kabupaten Sumba Timur, 2014). 

Pada tahun anggaran 2008/2009, Desa Tanamanang menjadi 

lokasi demonstrasi plot (demplot) pengembangan kapas untuk wilayah 

Kabupaten Sumba Timur. Tahun anggaran berikutnya, 2009/2010, desa 

itu juga menjadi desa pelaksana program pengembangan kapas yang 

dibiayai pemerintah pusat dengan skema bantuan sosial (bansos) 

Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN). Sebanyak 4 kelompok tani 

terlibat dalam program pengembangan kapas yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan rumah tangga petani; 2 kelompok tani 

pengelola demplot dan 2 kelompok tani penerima bansos PAKN.  

Pelaksanaan program nasional tersebut seiring dengan penetapan Pulau 

Sumba sebagai lokasi pertama pengembangan kapas di wilayah 
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Provinsi NTT untuk menjadikan provinsi tersebut  sebagai “The Cotton 
Belt of Indonesia” (Yulianti, 2011; Dirjen Perkebunan, 2012) 

 Terkait dengan lahan pengembangan kapas di Provinsi NTT, 

Pemerintah Pusat memproyeksikan luas areal kapas di Pulau Sumba 

mencapai 3,500 ha pada tahun 2011 (Dirjen Perkebunan, 2012). Pulau 

Sumba dianggap sesuai untuk pengembangan kapas karena lahan untuk 

budidaya kapas tersedia cukup luas (U.A Lodu, 2009; Irawan, 2011; 

Herlina, 2011) 3 . Hal ini berbanding terbalik dengan lahan untuk 

pengembangan kapas di Jawa yang justru semakin sulit tersedia 

(Rejekiningrum et.al., 2007). Adapun lahan yang sesuai untuk 

pengembangan kapas di Indonesia adalah lahan kering atau tadah 

hujan dan lahan sawah. Dari total seluruh lahan untuk pengembangan 

kapas, sekitar 60 – 70%  dilakukan di lahan kering atau tadah hujan, 

sementara sisanya sekitar 30-40% di lahan sawah sesudah panen padi 

(Mardjono, 2005; Rejekiningrum et.al., 2007). Kriteria lahan kering 

yang dimaksud adalah lahan tegalan yang tidak pernah mendapatkan 

pengairan kecuali air hujan yang umumnya terdapat di daerah-daerah 

dengan musim hujan sangat pendek yaitu sekitar 3-5 bulan dan bersifat 

eratik atau tidak menentu (Mardjono, 2005; Rejekiningrum et.al., 
2007). Termasuk dalam daerah yang dianggap mempunyai lahan kering 

yang cocok untuk pengembangan kapas adalah Pulau Sumba yang 

termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi NTT. Berikut ini adalah 

tabel yang menunjukkan areal pengembangan kapas di Pulau Sumba : 

Tabel 5.1  

Areal Pengembangan Kapas Nasional Tahun 2011 

                                                           
3Hal ini juga dimuat dalam media online yaitu FloresNews.com, 27 Juni 2011 dan BNI 
Securities, 6 Juli 2011. Kedua artikel diunggah pada 14 April 2012 

Provinsi Kabupaten Luas areal (ha) 

Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 1 000 
( 3 500 ha) Sumba Tengah    500 
 Sumba Barat    500 
 Sumba Barat Daya 1 500 

Sumber:Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementrian Pertanian, 2012 
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Tabel 5.1. di atas menunjukkan dari 4 kabupaten di Pulau 

Sumba, target areal pengembangan kapas yang terluas adalah 

Kabupaten Sumba Barat Daya, disusul Sumba Timur, kemudian Sumba 

Tengah dan Sumba Barat. Jumlah keseluruhan areal pengembangan 

kapas seluas 3,500 hektar itu juga menyiratkan usaha pemerintah 

nasional untuk menjadikan pulau Sumba sebagai „pulau kapas‟. Namun, 

benarkah tersedia lahan untuk pengembangan tanaman kapas di Pulau 

Sumba? 

Mengacu pada pengelompokan lahan yang digunakan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), maka jenis lahan di Sumba secara umum 

dibedakan menjadi lahan basah dan lahan kering. Atas dasar 

pengelompokkan itu, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan luas 

lahan di setiap kabupaten di Pulau Sumba dan peruntukkannya: 

Tabel 5.2 

Luas Lahan dan Peruntukkannya di Pulau Sumba  

Luas lahan  dan 
peruntukkannya:  

Kab. 
Sumba 
Timur

4
 

(Ha) 

Kab. 
Sumba 
Tengah

5
 

(Ha) 

Kab. 
Sumba 
Barat

6
 

(Ha) 

Kab. 
Sumba 
Barat 
Daya

7
 

(Ha) 

Total luas lahan/wilayah (ha) 700,050 183,720 73,742 144,532* 

Kategori lahan :     

Lahan basah (sawah) 25,018  8,226  9,232  7,977 

Lahan kering : 675,032 175,494
**  

64,510  141,272 

1. Tegal (an)/kebun 60,898 8,973 11,091 34,519 
2. Ladang/Huma 21,809 2,253 6,055 14,343 

3. Perkebunan 30,884 6,616 5,837 20,044 

4. Lahan ditanami kayu-kayuan 51,120 - - - 

5. Tambak/kolam/tebat/ 
empang 

- - 8 - 

                                                           
4Sumber : Sumba Timur Dalam Angka 2014 
5Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2014 
6Sumber : Sumba Barat Dalam Angka 2014 
7Sumber :Sumba Barat Daya Dalam Angka 2013.   
* Dalam Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2013, luas wilayah kabupaten 
ini adalah 1,545,53 km2. 
** Jumlah ini adalah hasil pengurangan total luas lahan/wilayah dengan luas lahan 
basah (sawah). 
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6. Padang rumput/ 
penggembalaan (sabana) 

229,954 39,995 13,454 11,928 

7. Tidak diusahakan/ ditanami 96,000  4,422 8,564 

8. Tanah pekarangan 34,401 35,464 6,224 14,095 

9. Rumah, bangunan, & 
halaman sekitar 

25,990 - - - 

10. Hutan rakyat - 9,731 7,284 8,564 

11. Hutan Negara 62,860 39,960 3,359 11,678 

12. Rawa-rawa 252 - 18 - 

13. Lahan tidur - 35,502 2,723 17,536 

14. Lainnya 60,102 - 4,035 - 

Sumber: BPS, diolah kembali oleh penulis 

 

Tabel 5.2 menunjukkan luas lahan kering pada setiap 

kabupaten di Pulau Sumba jauh lebih besar daripada lahan basah yang 

identik dengan lahan untuk sawah. Tabel di atas juga menunjukkan 

lahan kering di setiap kabupaten dapat dikategorikan menjadi dua 

kelompok; kelompok pertama adalah lahan kering yang sudah “diolah” 

atau sudah “dipakai”, seperti; tegal(an)/kebun, ladang/huma, perke-

bunan, lahan ditanami kayu-kayuan, tanah pekarangan, rumah, 

bangunan, & halaman sekitar, hutan rakyat, hutan negara, dan tambak/ 

kolam/tebat/empang. Sementara itu, kelompok kedua adalah lahan 

kering yang “belum diolah” atau “belum dipakai” yaitu; padang rumput 

(savanna)/padang penggembalaan, lahan sementara tidak diusahakan/ 

ditanami, lahan tidur, dan lain(-lain)nya 8 . Nampaknya, kelompok 

lahan kering kedua inilah yang dianggap sebagai lahan “kosong” di 

Pulau Sumba. Dibandingkan dengan  lahan yang sudah diolah, lahan 

yang „belum diolah‟ itu memang jauh lebih luas. Dapat dikatakan, 

berdasarkan tabel 5.2 di atas sumber daya lahan, khususnya lahan 

kering memang tersedia cukup luas untuk mendukung komoditisasi 

kapas di Sumba. Namun seperti yang ditunjukkan dalam artikel ini, 

ketersediaan lahan yang luas di Sumba Timur tidak serta merta 

menjamin berhasilnya komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. 

Penduduk di desa itu mempunyai perspektif tersendiri tentang makna 

lahan dan menggunakan lahan yang dimilikinya sesuai dengan 
                                                           
8Tiga dari empat kabupaten di Sumba secara gamblang membuat kategori “ lahan tidur”  
pada kelompok lahan kering ini. 
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pengetahuan lokal tentang ekologi yang melekat pada kehidupan 

mereka sehari-hari. 

 

Makna Tanah Bagi Penduduk Desa Tanamanang 

Bagi penduduk Desa Tanamanang, makna tanah terkait dengan  

kosmologi yang dipercayai masyarakat lokal dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Kosmologi itu menganggap tanah adalah 

perwujudan seorang ibu dan langit adalah ayahnya. Hujan yang turun 

ke bumi dianalogikan sebagai benih laki-laki yang membuahi 

perempuan sehingga muncullah kehidupan baru yang ditandai dengan 

tumbuhnya tanaman dan pohon-pohon. Seorang tokoh masyarakat 

menganalogikan hubungan manusia dengan tanah seperti hubungan 

anak dengan ibunya, seperti dinyatakannya sebagai berikut: 

“Seorang anak akan selalu mencari ibunya ketika lapar, sakit, 
atau mendapat kesulitan.Hal itu juga yang dilakukan manusia 
pada tanah. Ketika manusia membutuhkan makanan, maka 
tanah sebagai sang ibu, akan menyediakan makanan. Ketika 
manusia membutuhkan pakaian, sang ibu juga lah yang dapat 
menyediakannya. Tanah jugalah yang menyediakan bahan-
bahan untuk membuat rumah sebagai tempat berteduh 
manusia”9 

Kosmologi tentang tanah di atas mendasari penggunaan lahan 

secara tradisional di Tanamanang yang terutama dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pemukiman, produksi 

bahan pangan (pertanian), dan penggembalaan ternak (perternakan) 

seperti yang disajikan berikut ini.  

 

Penggunaan Lahan di Desa Tanamanang 

Berdasarkan pengamatan, lahan di Tanamanang digunakan  

untuk pemukiman penduduk, hutan, padang rumput, sawah irigasi, 

                                                           
9 Sumber : Pendeta Elias Rawambani, SmTh. 
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dan kebun milik penduduk. Sebagai pemukiman, kampung tradisional 

(paraingu dan kotaku) tersebar tidak merata di wilayah desa. 

Sementara perumahan “modern” terpusat di sepanjang jalan utama 

Waingapu – Waijelu. Di desa itu juga tampak adanya hutan kecil yang 

tersebar di beberapa lokasi. Adapun padang rumput yang disebut 

sabana terbentang di beberapa tempat, khususnya di Larahau dan 

sekitarnya. Lahan untuk sawah irigasi terpusat di lokasi bernama 

Kapaka, walaupun ada juga sawah-sawah kecil di lokasi lain dalam desa 

ini. Sementara itu kebun lahan kering juga tersebar di beberapa 

tempat; ada yang dekat dengan pemukiman penduduk, sebaliknya ada 

juga yang jauh dan bahkan melewati batas administrasi Desa 

Tanamanang. Adapun lahan yang terletak di pinggir sungai (floodplain 

atau dataran banjir) terletak di sepanjang Sungai Kaliongga, tepatnya di 

bagian belakang Kampung Kamaru dan Kamangi. Sejak turun temurun 

penduduk di kedua kampung tradisional tersebut telah 

menggunakannya sebagai kebun. 

Dalam bahasa lokal, penduduk Desa Tanamanang membedakan 

penggunaan lahan di sekitarnya menjadi latang, woka, taluora, mondu, 

dan padang. Latang adalah sawah (irigasi) yangdiwariskan secara 

turun-temurun, sehingga tidak semua penduduk memiliki 

sawah.Pengairan  yang digunakan untuk persawahan berasal dari 

bendungan yang disalurkan melalui saluran irigasi. Bendungan itu 

adalah irigasi modern pertama di Pulau Sumba yang dibangun oleh 

Pemerintah Belanda pada tahun 1925. Pada masa kolonial, bendungan 

tersebut diberi nama Bendungan Welhelmina oleh pemerintah Belanda 

sebagai bentuk penghargaan untuk ratu mereka. Saat ini bendungan itu 

lebih populer dengan sebutan Bendungan Ngalu 10 .Karena tersedia 

bendungan dan saluran irigasi, penduduk yang mempunyai sawah 

dapat mengerjakan sawahnya sepanjang tahun. Namun seringkali 

sawah yang lokasinya jauh dari saluran irigasi tidak dapat dikerjakan 

                                                           
10Selain bendungan Ngalu/Welhemina, ada juga bendungan tradisional yang disebut 
sebagai bendungan ana kawini.Bendungan ini berlokasi di sekitar Sungal Kaliongga. 
Konon kabarnya bendungan itu akan berfungsi dengan baik ketika nenek moyang di 
Tanamanang mengorbankan seorang anak perempuan yang masih perawan.  Sekarang 
bendungan itu tidak berfungsi lagi dan bahkan sulit ditemukan lagi tempatnya. 
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pada musim kemarau karena debit air yang berkurang. Ketika air di 

bendungan tidak terlalu dalam, bendungan berubah fungsi menjadi 

kolam renang bagi anak-anak Desa Tanamanang dan sekitarnya. 

Selain mengerjakan latang sebagian penduduk desa juga 

mengerjakan kebun lahan kering yang dalam bahasa lokal disebut tana 
woka, atau dalam bahasa sehari-hari hanya disebut „woka‟.Woka 

adalah kebun atau lahan yang tidak terletak di dekat sungai tapi 

terletak agak jauh dari rumah atau kampung (woka kamara).Berbeda 

dari latang  yang bisa dikerjakan sepanjang tahun, woka umumnya 

diolah pada musim hujan karena hanya menggantungkan air dari 

hujan. Woka  baru mulai dikerjakan ketika hujan sudah turun 

beberapa kali. Umumnya woka ditanami jagung, ubi kayu, kacang 

tanah, dan bermacam-macam tanaman lain. Di woka, penduduk juga 

menanam tanaman umur panjang seperti gamalina, mahoni, atau 

tanaman kayu lokal seperti inju watu. 

Mondu adalah istilah lokal yang menunjuk pada lahan yang 

letaknya di pinggiran sungai. Lahan ini secara alamiah terjadi ketika 

banjir yang melanda sungai meluap dengan membawa serta lumpur ke 

daratan di pinggir sungai11. Lumpur yang terbawa setiap kali banjir 

meluap dari sungai itu perlahan-lahan saling bertumpuk menjadi 

lapisan tanah yang kemudian secara bertahap menjadi dataran yang 

bisa ditumbuhi tanaman. Mondu biasanya digunakan oleh penduduk 

dari kampung yang lokasinya paling dekat dengan lahan itu secara 

turun temurun. Di Desa Tanamanang, mondu  yang terletak di pinggir 

Sungai Kaliongga lebih sering disebut mondu Kaliongga yang selama 

ini dijadikan kebun oleh penduduk yang tinggal di Kampung Kamaru 

dan Kamangi. Sementara itu kepemilikan lahan di mondu  berupa 

klaim-klaim tradisional yang diakui oleh penduduk desa itu secara 

umum. Pada masa lalu mondu hanya dikerjakan pada awal musim 

kemarau ketika hujan sudah tidak turun lagi. Penduduk tidak 

                                                           
11 Sumber: diskusi informal dengan  Sarah Hobgen, Ph.D seorang pakar pengelolaan 
sumber daya alam dari Universitas Charles Darwin, Australia yang menulis tentang  
erosi dan sedimentasi  pada DAS Kambaniru di Sumba Timur.  
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mengerjakannya ketika musim hujan karena menghindari serangan 

banjir dari sungai. Kini setelah ada pompa air bantuan pemerintah, 

lahan itu bisa dimanfaatkan sepanjang musim kemarau. 

Taluora adalah halaman di sekitar rumah yang biasanya 

ditanamai sayuran, buah, tanaman umur panjang, atau dibiarkan begitu 

saja. Penduduk desa menterjemahkan taluora sebagai “kintal” daripada 

“halaman” dalam Bahasa Indonesia sehari-hari. Posisi rumah di kotaku 

atau paraingu (kampung tradisional) yang saling berhadapan membuat 

taulora sulit dikenali batasnya, namun secara umum berada di belakang 

uma (rumah). Sementara taluora di pemukiman modern lebih 

bervariasi; di depan, belakang, atau samping rumah.  Pada masa lalu, 

tanaman kapas tumbuh di taloura sekitar kampung tradisional. 

Tanaman itu dibiarkan tumbuh bebas tanpa perawatan khusus hingga 

mati dengan sendirinya. 

Sementara itu, tanah yang tidak termasuk dalam keempat 

kategori tersebut di atas disebut sebagai padang (padang 

rumput/sabana). Padang di Desa Tanamanang berupa hamparan tanah 

berbatu yang ditumbuhi rumput dan semak-semak, dengan beberapa 

pohon kesambi (Scleicera oleosa) atau pohon kom (Zizipus jujuba) 

tumbuh tersebar tidak merata. Di beberapa lokasi tampak  kubangan 

lumpur yang cukup besar di bawah kumpulan pohon rindang sebagai 

tempat kerbau berendam. Secara turun temurun padang digunakan 

penduduk untuk menggembalakan ternak, khususnya kuda, kerbau, 

dan sapi. Akhir-akhir ini padang juga dimanfaatkan penduduk untuk 

menambah penghasilan rumah tangga dengan cara mengumpulkan 

batu untuk bahan bangunan. Batu-batu yang berserakan dikumpulkan 

kemudian ditumpuk sesuai dengan ukuran dan siap dijual. Pembeli 

yang datang ke lokasi biasanya sudah siap dengan membawa truk 

untuk mengangkut batu itu sampai di tujuan.  Pada masa lalu, 

sehamparan padang di Dangiwaki yang termasuk dalam wilayah 

administratif desa ini cukup populer karena digunakan sebagai tempat 

pacuan kuda. Saat ini padang itu  hanya berfungsi sebagai tempat “lepas 
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hewan” 12 . Sementara itu, sama seperti kepemilikan lahan pada 

umumnya di Sumba, kepemilikan padang di desa ini berupa klaim-

klaim tradisional yang diakui penduduk desa. 

Temuan empirik memberikan gambaran penduduk desa 

menggunakan lahan untuk dua hal utama; bercocok tanam dan padang 

penggembalaan. Lahan yang berkualitas baik digunakan untuk 

bercocok tanam, sementara yang “kurang” baik digunakan sebagai 

padang penggembalaan ternak. Dengan demikian tidak ada konsep 

“lahan kosong” bagi penduduk Desa Tanamanang. Temuan ini 

didukung oleh hasil studi Dea & Scoones (2003) yang menggambarkan 

bagaimana masyarakat Wolayta di Ethiopia mengelola lahan pertanian 

secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

mereka.  

 

Perubahan Penggunaan Lahan dan Dinamikanya  

Secara „modern‟ lahan digunakan untuk berbagai bentuk 

pembangunan pemerintan seperti; jalan raya, jembatan, gereja dan 

rumah pendeta, kantor pemerintah 13 ; sekolah 14 ; Puskesmas, 

bendungan, dan saluran air. Selain penggunaan lahan di darat, penulis 

menemukan kecenderungan adanya penggunaan “lahan” di pantai dan 

laut khususnya untuk usaha budi daya rumput laut. Pantai di 

Hanggaroru  penuh dengan hamparan pukat untuk budidaya rumput 

laut yang menjadi tanda „kepemilikan lahan‟ di pantai. Pada tahun 

2006 sebuah perusahaan rumput laut berdiri di wilayah Desa 

Tanamanang persis di sebelah jembatan Sungai Kaliongga. Perusahaan 

milik Pemerintah Daerah Sumba Timur itu bernama PT Algae Sumba 

                                                           
12

Istilah emik yang digunakan informan yangmenyiratkan pola penggembalaan 
(pastoral) di Sumba yang umumnya membiarkan(melepas) ternak mencari makannya 
sendiri. 
13Di Desa Tanamanang ada kantor kepala desa, gedung pertemuan, dan KUD. Sekitar 
lima tahun yang lalu kantor Kecamatan Pahunga Lodu yang awlanya berada di wilayah 
Desa Tanamanangpindah ke lokasi baru di luar wilayah administrasi Desa 
Tanamanang. 
14Sampai dengan Desember 2014, hanya tersedia 1 Sekolah Dasar di wilayah Desa 
Tanamanang 
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Timur Lestari (PT ASTIL) yang menempati lahan seluas kurang lebih 4 

hektar. Lokasi perusahaan dianggap strategis karena berada hanya 6 km 

dari  Hanggaroru sebagai sentra produksi rumput laut di Sumba 

Timur15.  

Sementara itu, lahan untuk komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang dilakukan di mondu  (kebun di pinggir sungai) dan  woka 
(kebun lahan kering). Di mondu, komoditisasi kapas dilakukan melalui 

penetapannya sebagai lokasi demonstrasi plot (demplot).Lahan mondu 

seluas kurang lebih 20 hektar yang biasanya digunakan sebagai kebun 

tanaman pangan, diubah menjadi lahan percontohan pengembangan 

kapas. Sebagai demplot, lahan itu hanya boleh ditanami kapas dan 

dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan setelah kapas selesai 

dipanen dalam kurun waktu sekitar 4 -5 bulan.Sementara itu, woka 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan PAKN dengan skema 

bantuan sosial (bansos) benih kapas bagi 2 kelompok tani di 

Tanamanang. Masing-masing anggota kelompok tani menyiapkan 

lahan sekitar 1 hektar untuk budidaya kapas dengan pola tanam 

tumpang sari bersama jagung. Dengan jumlah anggota kelompok tani 

sebanyak 20 orang dalam setiap kelompok tani, maka tersedia lahan 

seluas 40 hektar untuk budi daya kapas di woka. Secara keseluruhan, 

diperkirakan tersedia 60 hektar yang terdiri dari  40 hektar lahan di 

woka dan 20 hektar lahan di mondu untuk mendukung komoditisasi 

kapas. Lahan seluas itu kira-kira sama dengan ¼ bagian dari total lahan 

yang menjadi wilayah administratif desa itu.  

Temuan empirik di atas menunjukkan adanya perubahan 

penggunaan lahan di Desa Tanamanang. Lahan yang tersedia tidak 

hanya digunakan untuk kebutuhan pemukiman, produksi pangan, dan 

padang penggembalaan, tetapi juga disediakan untuk infrastruktur 

yang dibiayai pemerintah, dan kebutuhan fasilitas lain, termasuk 

implementasi komoditisasi kapas. Jika sebelumnya kebun penduduk 

                                                           
15 Sumber: Company profile PT ASTIL dan wawancara dengan Direktur PT ASTIL, Ir. 
I Gusti Ayu Sitawati, Juli 2013 
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hanya digunakan untuk memproduksi tanaman pangan, maka 

kehadiran komoditisasi kapas merubah fungsi kebun menjadi lahan 

untuk memproduksi tanaman komoditas. Perubahan penggunaan lahan 

dapat menimbulkan masalah ketersediaan lahan di perdesaan yang 

memicu terjadinya konflik, baik antara penduduk dan pemerintah, 

maupun diantara sesama penduduk desa seperti yang disinggung oleh 

McCarthy et.al. (2012) 

Konflik yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan 

terjadi pada saat penelitian lapangan dilakukan sekitar pertengahan 

tahun 2013. Konflik terjadi antara kepala desa yang berkuasa saat itu 

dan penduduk di dua kampung tradisional. Perselisihan terjadi karena 

penduduk tidak setuju jika padang  (padang rumput/sabana) di 

Dangiwaki yang berada dekat dengan kedua kampung itu diubah 

menjadi sawah irigasi. Berikut ini adalah box 5.1 yang menyajikan 

ringkasan cerita tentang konflik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 5.1 :Konflik antara penduduk dan kepala desa  
 
Pada sekitar Juli 2013, hubungan kepala desa Tanamanang dan penduduk 
di dua kampung tradisional sedang tegang karena masalah perluasan 
lahan sawah irigasi di Dangiwaki.  Menurut seorang informan, pertikaian 
diawali ketika dana bantuan dari propinsi yang seharusnya digunakan 
untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak pada  areal persawahan di 
Landa “dipindahkan” ke lokasi Dangiwaki. Pemindahkan dana bantuan 
itu dilakukan kepala desa dengan alasan pada saat dana bantuan cair, 
lokasi persawahan di Landa sudah terlanjur dikerjakan oleh masyarakat.  
Agar dana bantuan itu  tidak dikembalikan ke pusat (mubazir), kepala 
desa memutuskan untuk  membangun saluran irigasi di Dangiwaki dan 
kemudian membuka areal sawah baru di padang itu. Namun bagi 
penduduk di dua kampung tradisional yang letaknya tak jauh dari padang 
Dangiwaki, lahan sawah “baru” itu akan mengurangi tempat 
pengembalaan ternak mereka. Penolakan masyarakat dilakukan dengan 
cara memotong pagar duri yang sudah terpasang untuk membatasi lokasi 
bakal sawah. Selain itu, mereka juga melakukan protes langsung ke 
Bupati. Sepengamatan saya, areal yang sudah dibangun saluran irigasi 
tersebut terlihat terbengkalai karena pembangunannya dihentikan.Di 
beberapa tempat nampak pagar dari batang kayu kehi dan kawat duri 
dipotong dan rusak.Sampai penelitian lapangan ini dilakukan, belum ada 
kabar tentang penyelesaian konflik tersebut. 
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Konflik yang terjadi menunjukkan perubahan penggunaan 

lahan di Desa Tanamanang tidak semudah membalik tangan, walaupun 

perubahan penggunaan lahan itu ditujukan untuk meningkatkan 

produksi tanaman pangan. Sementara itu dalam konteks ekologi 

sabana, konflik tentang lahan adalah respon logis dari moda 

penggunaan lahan (mode of land use) yang sangat dipengaruhi oleh 

sejarah, struktur masyarakat dan distribusi kekuasaan (Young & 

Solbrig, 1992). 

 

Kepemilikan Lahan dan Dinamikanya  

Berdasarkan sejarah lokal, kabihu (klan) Maru dan Watubulu 

adalah  pemilik tanah secara tradisonal (mangu tana) di wilayah Desa 

Tanamanang.  Kedua kabihu itu bersama dua kabihu lain dianggap 

sebagai empat kabihu pokok yang membangun Paraingu Mangili , 

sebuah kampung tradisional yang diyakini sebagai asal dari semua 

kabihu di seluruh wilayah Mangili. Dengan semakin berkembangnya 

jumlah anggota kabihu, keempat kabihu pokok itu kemudian membagi 

wilayah kekuasaan mereka menjadi dua dengan batas alam Sungai 

Ngalu. Wilayah “milik” kabihu Maru dan Watubulu adalah tanah 

diantara Sungai Ngalu dan Sungai Kaliongga. Wilayah inilah yang 

hingga kini disebut sebagai Desa Tanamanang sebagai sebuah wilayah 

adminsitratif. Sedangkan wilayah kekuasan dua kabihu lainnya adalah 

tanah diantara Sungai Ngalu dan Sungai Kaliuda yang kini disebut 

sebagai Desa Kaliuda. Pada masa lalu, kabihu Maru dan Watubulu 

itulah yang berperan utama dalam membagi peruntukan lahan pada 

kabihu lain yang datang kemudian di wilayah Tanamanang. 

Perkembangan jaman dan berbagai perubahan menjadi 

penyebab kepemilikan lahan di Tanamanang semakin menunjukkan 

kepemilikan pribadi. Beberapa rumah tangga mengaku memiliki 

sertifikat tanah secara individu, baik untuk tempat tinggal maupun 

untuk lahan sawah. Namun kepemilikan tanah secara tradisional tetap 

menjadi pemicu perselisihan di antara penduduk desa ini. Konflik 
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antara anggota dua kabihu mengenai kepemilikan sawah di bawah ini 

menjadi salah satu bukti rumitnya masalah kepemilikan tanah seperti 

yang  disajikan secara ringkas dalam box 5.2. berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua pihak yang memperebutkan sawah di atas sebenarnya 

masih berhubungan keluarga melalui perkawinan yang telah dilakukan 

sejak jaman nenek moyang. Itu sebabnya ada kemungkinan telah 

terjadi kesepakatan di masa lalu tentang penggunaan dan kepemilikan 

sawah tersebut.  Namun terlepas dari semua itu, konflik yang muncul  

antara anggota dua kabihu di atas menunjukkan bahwa lahan sebagai 

sumber daya di Desa Tanamanang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi 

juga juga bernilai simbolis.  Dalam hal ini, kepala desa yang berasal dari 

keturunan mangu tana (tuan tanah) menggunakan “simbolnya” untuk 

mendapatkan kembali sawah yang dianggap sebagai milik nenek 

Box 5.2 :  Konflik antar anggota  kabihu 

 
Konflik tentang lahan juga terjadi antara kepala desa dan seorang 
pensiunan PNS yang tinggal di Tanamanang.Konflik berawal dari 
masalah kepemilikan sawah di wilayah  bernama  Kapaka. Sawah seluas 
kurang lebih 4 ha yang berada di wilayah “kekuasaan” kabihu Maru itu 
selama turun temurun dikerjakan oleh kabihu Mbarapapa, kabihu si 
pensiunan.  Kepala desa yang berasal dari kabihu Maru merasa sebagai 
„mangu tana‟ (tuan tanah) ingin mengambil kembali sawah itu dari si 
pensiunan. Namun si pensiunan tidak bersedia melepaskannya karena 
menganggap sawah itu sudah menjadi milik kabihunya melalui 
kesepakatan nenek moyang mereka pada masa lalu.Perseteruan itu 
dibawa ke pengadilan, dan pada bulan Juni 2013 pengadilan memutuskan 
bahwa pemilik sawah tersebut adalah kabihu Maru, kabihu sang kepala 
desa.  Rupanya perseteruan itu tidak berhenti tetapi berlanjut dengan 
konflik yang terjadi antara kepala desa dan penduduk dua kampung 
tradisional  terkait dengan perluasan sawah irigasi di Dangiwaki seperti 
yang disajikan pada box 5.2. Sang pensiunan yang memiliki rumah 
pribadi dan kandang ternak di sekitar padangDangiwaki  mendukung 
protes yang dilakukan penduduk dua kampung karena pembangunan 
sawah irigasi tersebut akan mengurangi  tempat menggembalakan 
ternaknya. Selain alasan berkurangnya tempat penggembalaan ternak, 
penduduk dua kampung tradisional itu juga  merasa tidak adil dengan 
pembagian lahan bakal sawah baru yang dilakukan oleh kepala desa. 
Lahan subur dan dekat dengan saluran air diberikan pada anggotakabihu 
Maruyang dianggap sebagai mangu tana,  sedangkanpenduduk dua 
kampung tradisional yang tinggal di sekitar bakal lahan persawahan 
justru mendapat bagian lahan yang berbatu-batu dan jauh dari saluran 
irigasi yang sedang dibangun.  
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moyangnya.  Adanya dua nilai yang melekat dalam sumber daya 

didukung oleh studi Mehta et.al. (1999) yang menyinggung bahwa 

sumber daya seringkali memiliki tidak saja nilai material-ekonomis, 

tetapi juga nilai simbolis dalam suatu masyarakat.  Sementara itu, 

keberhasilan sang kepala desa di meja hijau dalam sengketa lahan 

sawah menunjukkan bahwa pihak yang menang dalam pengadilan 

adalah pihak yang dapat meyakinkan pejabat pemerintah tentang 

kepemilikan tradisional yang berdasarkan pada sejarah lokal.  

 

Analisis dan Intepretasi 

Uraian temuan empirik di atas menunjukkan penggunaan 

lahan di Desa Tanamanang didasarkan pada makna dan fungsinya 

masing-masing, bukan hanya karakteristiknya sebagai sumber daya 

ekonomi dan ketersediaannya yang berlimpah secara fisik. Lahan  

(tanah) yang dipahami penduduk sebagai “ibu” dalam kosmologi  lokal 

menjelaskan makna lahan sebagai sumber kehidupan, sekaligus sumber 

dari segala sesuatu yang dibutuhkan penduduk lokal untuk 

melangsungkan kehidupan. Dalam konteks ekologi sabana yang 

dinamis, ketersediaan lahan dengan karakteristik tingkat kesuburan 

yang rendah membuat pemenuhan kebutuhan mendasar untuk 

bertahan hidup yang berasal dari tanah menjadi sangat problematis dan 

penuh tantangan. 

Sadar akan kualitas lahan yang rendah dan bervariasi, 

penduduk desa mengelola lahan secara fungsional dalam rangka 

melanjutkan hidup dalam ekologi sabana. Kesadaran yang berasal dari 

pengalaman hidup itu mendorong terbentuknya pengetahuan lokal 

yang terkait dengan fungsi dan peran lahan. Di Desa Tanamanang 

lahan dibedakan fungsinya menjadi; lahan untuk pemukiman 

(paraingu dan kotaku), lahan untuk sawah irigasi yang berperan dalam 

produksi bahan pangan hampir sepanjang tahun (latang); lahan untuk 

kebun lahan kering (woka) yang  bertugas memproduksi bahan pangan 

pada musim hujan; dan sebaliknya, ketika musim hujan mulai berakhir 
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lahan di pinggir sungai (mondu) berfungsi memproduksi bahan 

makanan. Lahan lainnya berfungsi sebagai padang, yaitu padang 

penggembalaan tempat ternak mencari makanannya sendiri. Hal ini 

menunjukkan penduduk desa tidak mengenal konsep „lahan kosong‟ 

atau „lahan yang tidak dimanfaatkan‟, karena semua lahan berfungsi 

sesuai dengan perannya masing-masing. Dapat dikatakan penggunaan 

lahan secara tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya menunjukkan kemampuan penduduk lokal untuk 

mengubah lahan di sekitarnya menjadi sumber daya. Hal ini didukung 

oleh teori sumber daya dalam perspektif EKL yang menganggap bahwa 

sumber daya tidak ditemukan, tetapi dibuat berdasarkan pengalaman 

dan pengetahuan manusia. Gagasan tersebut membawa konsekuensi 

bahwa  merubah fungsi dan peran lahan yang sudah melekat dalam 

kehidupan penduduk tidaklah mudah.  

Narasi empirik di atas juga memberikan gambaran bahwa 

perubahan penggunaan lahan di Desa Tanamanang terutama 

disebabkan oleh intervensi pemerintah melalui pembangunan 

infrastruktur umum, pendirian perusahaan rumput laut, dan program-

program yang terkait dengan sektor pertanian. Melekat dalam 

intervensi itu adalah kelembagaan “baru” yang berbeda 

karakteristiknya dari kelembagaan lokal. Dalam kasus komoditisasi 

kapas, lahan yang biasanya hanya digunakan untuk produksi bahan 

pangan berubah  menjadi lahan  yang juga digunakan untuk tanaman 

komoditas. Perubahan penggunaan lahan menyebabkan jumlah 

tanaman pangan yang ditanam berkurang karena keterbatasan lahan 

yang dapat dijadikan areal pertanian. Komoditisasi kapas memicu 

persaingan penggunaan lahan, antara penggunaan lahan tradisional 

untuk kebutuhan penduduk desa yang sifatnya agro-pastoral (pertanian 

dan peternakan) dan penggunaan lahan untuk  kapas sebagai  tanaman 

komoditas. Persaingan itu dapat mengurangi jumlah lahan untuk 

kebutuhan tanaman pangan dan penggembalaan yang sebenarnya 

sudah sangat terbatas jumlahnya. Temuan ini didukung studi Goldbach 

et.al. (2003) yang menyinggung jika pakaian seluruh penduduk di 

dunia ini harus terbuat dari kapas, maka tidak akan ada lagi cukup 
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lahan untuk pertanian bahan pangan. Fenomena persaingan antara 

tanaman pangan dan kapas itu populer sebagai isu “food vs fiber “ 

dalam berbagai literatur tentang perubahan agraris di Negara-negara 

sedang berkembang. 

Selanjutnya, kasus komoditisasi kapas di Desa Tanamanang 

menunjukkan gejala terjadinya “pengambilalihan pengaturan lahan” 

(land control acquisition) yang berpotensi menuju ke arah 

pengambilalihan lahan (land acquisition) dan bahkan perampasan 

lahan (land grabbing) seperti yang ditemukan oleh Lavers (2012) dan 

McCarthy  et.al. (2012). Gejala itu nyaris tak dapat dikenali karena 

melekat dalam hubungan „kerja” antara pemerintah daerah dan petani 

penggarap mondu. Temuan empirik menunjukkan petani pengelola 

lahan mondu tidak dapat memutuskan sendiri penggunaan lahan-nya, 

sejak dibentuk kelompok tani pada tahun 2000. Pemerintah daerah 

melalui Dinas Perkebunan dan atau Dinas Pertanian kabupaten 

melakukan intervensi pada keputusan penggunaan mondu yang 

sebelumnya ditentukan sendiri oleh petani penggarap lahan tersebut. 

Sejak saat itu, petani penggarap mondu cenderung menunggu 

„perintah‟ melalui program-program yang disalurkan lewat kelompok 

tani dalam memutuskan penggunaan lahan tersebut. Sebagai contoh, 

mondu yang secara turun temurun digunakan untuk memproduksi 

bahan pangan berubah fungsi menjadi kebun untuk tanaman kapas 

sebagai tanaman komoditas. Dapat dikatakan, pemerintah mengambil 

alih keputusan petani dalam menggunakan mondu yang sebelumnya 

dapat diputuskan mereka sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah 

sebagai penerima investasi dari investor dan perusahaan multinasional  

yang menyediakan benih kapas  berperan sebagai mediator dalam 

proses “pengambilalihan lahan”  tersebut.  

Lebih jauh lagi, sebagai sumber daya lahan tidak hanya bernilai 

ekonomis tetapi juga bernilai simbolis. Konflik penentuan lokasi bakal 

sawah irigasi dan perebutan kapas dalam box 5.1. dan 5.2. 

menunjukkan hal tersebut. Menggunakan modal simbolisnya sebagai 

keturunan mangu tana sekaligus penguasa wilayah, kepala desa 
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menentukan lokasi sawah baru sekaligus “membagi-bagi” 

kepemilikannya. Ia juga berhasil mendapatkan kembali sawah milik 

nenek moyangnya karena diakui sebagai anggota kabihu yang menjadi 

mangu tana. Kedua konflik itu menunjukkan kepemilikan tanah 

tradisional menyebabkan alih fungsi sebidang “lahan kosong“ di desa 

itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Adapun penyelesaian 

konflik tentang lahan seperti yang ditunjukkan pada box 5.2. di atas 

menyiratkan kelembagaan informal lokal dianggap lebih „sesuai‟  dan 

berlaku dalam kehidupan penduduk lokal daripada kelembagaan 

formal. 

 

Kesimpulan  

Tujuan utama artikel ini adalah menunjukkan  lahan sebagai 

sumber daya untuk pembangunan ekonomi desa bersifat fungsional 

dan dinamis. Oleh karenanya makna dan penggunaan lahan tidak 

hanya dipengaruhi oleh konteks sosial, tetapi juga konteks ekologi 

lokal. Sebagai bagian dari ekosistem, kualitas lahan (tanah) di suatu 

tempat dipengaruhi oleh karakteristik ekologi tertentu yang kemudian 

membentuk persepsi penduduk yang hidup didalamnya. Berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan untuk bertahan hidup pada 

lingkungannya, penduduk lokal membentuk kebiasaan yang 

diwariskan secara turun temurun dalam menggunakan lahan yang 

tersedia di sekitarnya. 

Penduduk yang tinggal dalam ekologi sabana menerima 

kenyataan bahwa tanah yang disediakan alam termasuk dalam kategori 

tanah yang “sulit” dan bervariasi.  Kenyataan tersebut dihadapi dengan 

cara membangun hubungan yang  fungsional antara penduduk lokal 

dan lahan yang tersedia sesuai pengalaman dan pengetahuan mereka 

untuk bertahan hidup. Hubungan fungsional antara penduduk dan 

lahan di daerah sabana yang berlangsung dalam waktu yang panjang 

menyebabkan penduduk menggunakan lahan sebagai sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu; pemukiman, 
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produksi tanaman pangan, dan penggembalaan ternak. Penggunan 

lahan tersebut didasarkan pada pengetahuan lokal tentang kualitas 

tanah; lahan dengan kualitas tanah yang paling baik digunakan untuk 

produksi bahan pangan, sebaliknya lahan dengan kualitas tanah yang 

lebih rendah digunakan untuk pemukiman dan penggembalaan ternak. 

Pengalaman dan pengetahuan lokal tentang penggunaan lahan 

kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang mendasari 

terbentuknya kelembagaan lokal terkait dengan penggunaan lahan di 

daerah sabana. 

Sementara itu perubahan penggunaan lahan yang dilakukan 

melalui intervensi pemerintah atau pihak lain menyiratkan adanya 

kelembagaan “baru‟ yang seringkali berbeda dengan sifat dari 

kelembagaan lokal. Perbedaan paling utama diantara kedua 

kelembagaan itu terletak pada pandangan tentang „nilai‟ dari lahan. 

Kelembagaan „baru‟ yang melekat dalam program-program 

pembangunan ekonomi desa  menganggap lahan hanya sebagai benda 

fisik dan salah satu faktor produksi yang bernilai ekonomi. Sebaliknya, 

kelembagaan lokal memandang lahan tidak hanya bernilai ekonomi, 

tetapi juga bernilai simbolis yang dikonstruksi berdasarkan makna dan 

nilai-nilai tertentu. Kedua nilai  dari lahan tersebut melekat dalam 

sejarah dan budaya penduduk yang dapat diamati melalui perilaku dan 

kebiasaan kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai tambahan, 

perubahan penggunaan lahan yang dilakukan pihak luar tanpa 

memperhitungkan konteks lokal menunjukkan kurangnya pemahaman 

tentang kapasitas dan potensi lahan di daerah sabana. 
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