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Pendahuluan 

 

Seperti di Bulan!Itu kesan pertama yang terbersit di hati saya, 

ketika menatap daratan Sumba dari jendela pesawat terbang sekitar 18 

tahun yang lalu. Saya ingat saat itu adalah bulan Oktober puncak 

musim kemarau di Sumba. Dari atas, Pulau Sumba nampak kering 

kerontang dengan padang rumput yang berwarna coklat kehitaman. Di 

beberapa tempat tampak asap membumbung tinggi pertanda 

pembakaran padang sudah dimulai. Hampir tidak tampak kumpulan 

rumah dan sawah dari ketinggian pesawat. Sejauh mata memandang 

hanya sabana kering yang gersang. Sebagai orang yang dibesarkan di 

Pulau Jawa, pemandangan itu benar-benar membekas di hati. Belum 

pernah saya melihat padang rumput kering kerontang seluas itu!  

Setelah tinggal di Sumba, saya menikmati pemandangan yang jauh 

berbeda pada musim hujan. Padang kering yang berwarna coklat-hitam 

menjadi hijau bagai permadani menutupi tanah dan bukit-bukit di 

Sumba. Tak ada lagi api, tiada lagi asap. Kuda-kuda liar berlari bebas, 

sapi-sapi Ongole memamahbiak rumput segar yang berlimpah. Sumba 

jadi indah di musim hujan. 

 

Tentang Buku Ini 

Buku ini memang tentang Sumba, tetapi bukan hanya untuk 

orang Sumba. Tema utama dalam buku ini adalah pembangunan 

ekonomi desa di daerah beriklim sabana tropis1. Pada daerah beriklim 

tersebut terdapat ekosistem unik yang populer di sebut sabana 

(savanna), yaitu padang rumput luas yang juga ditumbuhi pepohonan 

tersebar tak merata. Adapun tema yang menyinggung isu ekologi 

memang kurang mendapat perhatian dalam bidang ilmu ekonomi 

                                                           
1Disebut juga sebagai iklim basah-kering tropis (wet-dry tropics). 



SABANA SUMBA : 

Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi Desa 

2 
 

pembangunan. Padahal, iklim sabana tropis adalah iklim yang dominan 

di bumi setelah iklim kering (Peel et.al., 2007)2. Karakteristik utama 

daerah beriklim sabana tropis adalah musim kemarau yang lebih 

panjang dari musim hujan, curah hujan yang tidak menentu (eratic), 

dan fertilitas tanah yang rendah (Young & Solbrig, 1992).  

Karakteristik tersebut menyebabkan, penduduk yang tinggal di daerah 

sabana 3 selalu hidup menghadapi ketidakpastian akibat variabilitas 

iklim dan tantangan ekologis. Sebagai negara beriklim tropis Indonesia 

juga memiliki daerah beriklim sabana tropis, namun tidak banyak. 

Beberapa diantaranya berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(selanjutnya disingkat NTT), khususnya serangkaian pulau dalam busur 

luar (outer arch) kepulauan Nusa Tenggara yang berjajar dari Barat ke 

Timur sebagai berikut; Sumba, Sabu dan Raijua, Ndao, Rote, Semau, 

dan Timor (Fox, 1995)  

Buku ini adalah disertasi untuk menyelesaikan studi pada 

Program Studi Pembangunan – Doktor Studi Pembangunan UKSW 

Salatiga. Namun buku ini memang berbeda dari disertasi lain karena 

bukan sebuah monografi. Struktur buku ini mengadaptasi jurnal ilmiah 

yang memuat  kumpulan artikel hasil penelitian lapangan. Alih-alih 

menyajikan dalam bentuk konvensional, buku ini menjadi bentuk 

usaha menanggapi peraturan UKSW dan pemerintah yang menuntut 

publikasi hasil penelitian pada sebuah jurnal. Namun, artikel-artikel 

dalam buku ini memang belum dipublikasi. Seperti produk barang 

yang harus melewati ”quality control” sebelum dipasarkan,  setiap 

artikel dalam buku ini belumlah “sempurna”. Saya berharap rangkaian 

ujian yang dijalani selama menempuh studi dapat menjadi “quality 

                                                           
2Peel, et.al. (2007) menyebutkan bahwa luas daratan di bumi yang beriklim sabana 
tropis (basah-kering tropis) dengan lambang Aw mencapai 11,5% dari luas seluruh 
daratan di muka bumi. Sementara iklim kering, khususnya iklim  gurun 
(BWH),mencapai 14,2 % dari luas semua daratan di bumi  
3
Istilah „daerah sabana‟ dalam tulisan ini merujuk pada istilah ekologi, bukan klasifikasi 

iklim yang lebih kompleks dijelaskan. Dengan demikian, istilah “ daerah beriklim 
sabana tropis” dan “daerah sabana” saya gunakan secara bergantian, sama seperti 
menyebut „daerah beriklim tropis‟ menjadi „daerah tropis‟. 
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control” untuk melengkapi berbagai kekurangan dalam setiap artikel 

sehingga siap dipublikasikan setelah menyelesaikan studi. 

 

Kajian Tentang Sabana di Timur Indonesia 

Dalam bidang akademik, berbagai kajian tentang masyarakat 

desa di daerah sabana di Indonesia sudah pernah dilakukan. KaryaF.J. 

Omerling (1956) dan James J. Fox (1995), menjadi dua karya yang 

menonjol diantaranya. Kedua buku itu menyinggung kondisi daerah 

sabana yang “berbeda” dari daerah lain di Indonesia. Iklim yang lebih 

kering, tanah yang lebih gersang, dan curah hujan yang lebih rendah  

dibandingkan daerah lain telah dinyatakan dalam dua buku tersebut. 

Setelah dua buku klasik karya asing itu, Sajogyo (1994) menjadi 

penyunting sekaligus peneliti utama yang menulis buku tentang 

kemiskinan dan pembangunan di Provinsi NTT pada awal tahun 1990-

an. Buku tersebut berisi kompilasi hasil penelitian di beberapa 

kabupaten di NTT yang berusaha menjelaskan mengapa daerah-daerah 

di provinsi itu lebih miskin daripada daerah lain di Indonesia.  Pada 

tahun 1995, sebuah Konferensi Internasional di Kupang tentang 

Pembangunan Pertanian di Wilayah Kering (Semi-Arid) Indonesia juga 

pernah berlangsung dan menghasilkan sebuah prosiding yang 

disunting oleh Semangun dan Karwur (2000). Konferensi Internasional 

itu membidani kerja sama antara pemerintah Provinsi NTT dan 

Australia yang dipandang memiliki kesamaan ekologi. Workshop 

Internasional di Darwin  tahun 1999 menjadi salah satu hasil dari kerja 

sama tersebut yang kemudian dituangkan dalam sebuah prosiding 

(Russell-Smith, et.al., 2000). Seminar internasional tentang 

pembangunan desa di wilayah kering di Indonesia kembali digelar 

tahun 2006 di Kupang (Djoeroemana et.al., 2007). Seperti dua 

pertemuan internasional sebelumnya, seminar itu juga menyajikan 

berbagai hasil studi di beberapa wilayah NTT dari berbagai aspek. Salah 

satu hasil seminar adalah sebuah pendekatan untuk pembangunan desa 

di NTT yang dikembangkan dari pendekatan pembangunan perdesaan 

terpadu (integrated rural development) yang populer pada tahun 1970-
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an. Pendekatan itu disebut sebagai pendekatan penghidupan perdesaan 

berkelanjutan terpadu (integrated sustainable rural livelihood 
approach) yang mencakup empat komponen yaitu; sosial-budaya, 

ekonomi, politik, dan lingkungan (Blyth, et. al., 2007) 

Berbagai kajian dan pertemuan ilmiah tentang pembangunan di 

wilayah NTT itu memang berhasil menggambarkan „wajah‟ perdesaan 

di daerah sabana di Indonesia.Namun entah mengapa kajian-kajian 

ilmiah itu kurang mampu mempengaruhi keberhasilan pembangunan 

ekonomi desa di daerah sabana.Hingga kini, wilayah NTT adalah salah 

satu wilayah termiskin di Indonesia yang membuat Profesor Daniel D. 

Kameo menggambarkan pembangunan ekonomi di NTT sebagai 

sebuah „sustainable mistake‟, atau dengan istilah Doktor Pamerdi G. 

Wiloso disebut sebagai “development underdevelopment”4. 

 

Memahami Pembangunan Ekonomi dan Keterbatasannya 

Menggali dan menjelaskan masalah-masalah yang terkait 

dengan pembangunan ekonomi di suatu wilayah adalah salah satu 

topik utama dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan. Dalam hal itu 

bidang ilmu ekonomi pembangunan menyediakan tiga perspektif yang 

secara umum dapat digunakan sebagai pendekatan dalam melakukan 

analisis; pertama pendekatan yang menekankan pada peran 

geografi.Perspektif ini memandang letak geografi suatu wilayah adalah 

penentu utama dari iklim dan ketersediaan sumber daya alam yang 

sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan kualitas sumber 

daya manusia.Tradisi pemikiran ini dimotori oleh J. L. Gallup, Jeffrey 

Sachs, dan Jared Diamond untuk menyebut beberapa tokoh penting 

dalam kelompok ini. 

Perspektif kedua menyoroti peran kelembagaan formal, 

khususnya hak kepemilikan dan peraturan dalam hukum.Adapun yang 

menjadi topik utama adalah aturan main dalam masyarakat (rules of 

                                                           
4Kedua istilah itu muncul dalam ujian kelayakan disertasi yang dilaksanakan tanggal 24 
Agustus 2015. 
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the game) yang dianggap menentukan norma-norma tindakan 

masyarakat, baikeksplisit maupun implisit,dan kemampuan 

untukmenciptakan insentifyang tepatbagiterjadinya perilaku 

ekonomiyang diinginkan. Beberapa tokoh penting dalam tardisi 

pemikiran ini adalah D. North, D. Acemoglu, Dani Rodrik dan Arvind 

Subramanian, serta William Easterly. 

Bila kedua perspektif  tersebut masih didominasi oleh mazhab 

neo-klasik, maka pendekatan  ketiga justru mengkritisi mazhab neo-

klasik. Oleh sebab itu pendekatan ketiga ini dapat disebut sebagai 

pendekatan heterodox.Salah satu tradisi pemikiran yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah perspektif ekonomi kelembagaan lama (old 
institutional economics5) yang menjadi perspektif utama dalam artikel-

artikel pada buku ini.Perspektif ekonomi kelembagaan lama 

(selanjutnya disingkat EKL) memperhitungkan signifikansi konteks 

lokal dalam menganalisis perilaku ekonomi.Dalam hal ini saya 

menganggap konteks lokal yang dimaksud bukan hanya konteks sosial, 

tetapi juga konteks ekologi lokal. Signifikansi konteks lokal 

menyebabkan perspektif EKL menekankan pada pentingnya peran 

kelembagaan yang tercermin pada kebiasaan dan aturan dalam suatu 

masyarakat. Adapun ulasan yang lebih mendalam tentang perspektif 

EKLsaya sajikan pada artikel ke-2, setelah artikel berisi pendahuluan 

ini. 

Buku ini memberikan kontribusi pada “body of knowledge” 

yang menjelaskan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya 

ditentukan oleh letak geografi dan iklim saja, atau oleh kelembagaan 

saja, tetapi oleh kedua aspek tersebut secara simultan. Sebagai bagian 

dari ekologi, letak geografis dan iklim membentuk kebiasaan, nilai-

nilai, aturan, dan budaya suatu masyarakat yang menjadi akar dari 

kelembagaan lokal. Sebaliknya, kelembagaan itu melekat pada 

kehidupan sehari-hari masyarakat lokal dalam usahanya bertahan 

hidup pada ekologi tertentu. Dalam kerangka itulah perilaku ekonomi 

masyarakat seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang 

                                                           
5Disebut juga sebagai original instititutional economics 
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kontekstual.Ketika pembangunan ekonomi dikaji hanya berdasarkan 

letak geografi dan iklim, maka kajian tersebut mengabaikan 

kemampuan penduduk lokal dalam menghadapi keterbatasan ekologi 

dimana mereka hidup 6 . Sementara itu, studi-studi tentang peran 

kelembagaan pada pertumbuhan ekonomi justru mengasumsikan aspek 

ekologi sebagai variabel yang bersifat eksogen, sehingga keberadaannya 

diabaikan dalam model ekonomi karena pengaruhnya pada variabel 

lain dianggap tidak signifikan7.  

Pilihan menggunakan perspektif heterodox, khususnya 

ekonomi kelembagaan lama,  membawa konsekuensi pada penentuan 

metodologi penelitian yang disajikan pada artikel ke-3. Pada bagian itu 

saya menceritakan pengalaman ketika melakukan penelitian lapangan 

dengan harapan dapat menjadi inspirasi dan informasi yang berguna 

bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian di perdesaan 

Sumba.  

 

Latar Belakang Masalah Penelitian : Selayang Pandang 

Seperti telah disinggung sebelumnya, kajian tentang 

pembangunan ekonomi desa di wilayah NTT telah cukup banyak 

dilakukan. Namun, kajian-kajian tersebut dilakukan dengan asumsi 

ekonomi arus utama yang seringkali tidak kontekstual. Pembangunan 

ekonomi desa di daerah sabana juga seringkali diukur dari ketersediaan 

sumber daya yang dianggap kurang dan terbatas, sehingga wilayah 

NTT selalu dianggap miskin dan terbelakang. Dapat dikatakan, 

berbagai kajian yang pernah dilakukan cenderung memandang 

pembangunan desa di daerah sabana hanya secara teknis instrumental 

ekonomi dan mengabaikan aspek kelembagaan lokal.  

Sementara itu, lokasi studi dalam buku ini adalah Sumba 

Timur. Berdasarkan peta klasifikasi iklim Köppen-Geiger, bagian timur 

Pulau Sumba adalah salah satu daerah beriklim sabana tropis di 

                                                           
6 Misalnya studi yang dilakukan oleh Sachs (2001) 
7 Misalnya studi yang dilakukan oleh Rodrik & Subramanian (2003) 
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Indonesia 8 . Studi-studi tentang masyarakat Sumba Timur memang 

cukup banyak, namun terdikotomi antara studi-studi sosial-budaya-

ekonomi dan studi-studi ekologi. Belum ada kajian tentang 

pembangunan ekonomi desa di Sumba Timur yang dilakukan dengan 

perspektif alternatif seperti ekonomi kelembagaan. Dengan demikian, 

pertanyaan payung dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dinamika 
pembangunan ekonomi desa di daerah sabana dalam perspektif 
ekonomi kelembagaan lama?  

Untuk menjabarkan pertanyaan payung ke dalam pertanyaan 

penelitian yang lebih empirik, maka saya memilih menggunakan 

program pengembangan kapas nasional sebagai salah satu bentuk usaha 

membangun ekonomi desa. Seperti program pembangunan ekonomi 

desa lainnya, program tersebut juga bertujuan meningkatkan 

pendapatan petani melalui peningkatan produksi kapas sebagai  

tanaman komoditas untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Komoditisasi kapas dilakukan melalui peluncuran Program Akselerasi 

Kapas Nasional (selanjutnya disingkat PAKN) yang memilih Pulau 

Sumba sebagai lokasi pertama pelaksanaan program tersebut di wilayah 

Provinsi NTT.  Atas dasar itulah saya menganggap pelaksanaan PAKN 

di wilayah Kabupaten Sumba Timur sesuai untuk menjadi “jendela” 

dalam memahami pembangunan ekonomi desa di daerah sabana.  

Sementara itu, saya menggunakan terminologi „komoditisasi 

kapas‟ dengan alasan sebagai berikut; pertama, komoditisasi berasal dari 

kata dasar komoditas, yang didefinisikan secara empiris oleh Polanyi 

(2003;97) sebagai “obyek-obyek yang diproduksi untuk dijual ke 

pasar”9. Dengan demikian komoditisasi dapat diartikan sebagai proses 

                                                           
8www.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-
Geiger pada website lain mungkin saja menggunakan warna yang berbeda untuk 
menunjukkan simbol-simbol iklim di dunia 
9Saya  menyadari adanya kompleksitas definisi komoditisasi seperti yang dikemukakan 
oleh Marx. Namun dalam buku ini saya memilih menggunakan definisi komoditisasi 
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menjadi  komoditas, atau proses menjadi obyek yang diproduksi untuk 

dijual ke pasar. Kedua, terminologi komoditisasi seringkali dianggap 

sinonim dengan komodifikasi yang sebenarnya “serupa tapi tak sama”. 

Keduanya populer pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an sebagai 

bentuk kritik penganut Marxist dan Neo-Marxist terhadap teori 

modernisasi dan pembangunan kapitalis (Vandergeest, 1988). Namun, 

Bracha (2004) menganggap istilah komodifikasi adalah terminologi 

yang kompleks dengan penjelasan etimologi yang panjang.Sementara  

Henriot (2012) secara ringkas membedakan kedua istilah tersebut 

dengan menyatakan bahwa istilah komoditisasi merujuk pada 

perubahan cara produksi, sedangkan komodifikasi merujuk pada 

perubahan nilai atau, dengan istilah yang digunakan Mosco (2009), 

proses berubahnya nilai-guna menjadi nilai tukar 10 . Ketiga, istilah 

komoditisasi (produksi) pada dasarnya mempunyai arti yang sama 

dengan komersialisasi pertanian (Vandergeest, 1988). Bedanya, konsep 

komersialisasi pertanian yang muncul pada tahun 1960-an didasarkan 

pada teori modernisasi, teori evolusi Parson, Anglo-Weberian, 

Sosiologi ala Durkheim, dan ilmu ekonomi neo-klasik.  Komersialisasi 

pertanian sendiri merujuk pada proses peningkatan proporsi produksi 

pertanianyang dijual petani (Pradhan et al, 2010). Berdasarkan ketiga 

                                                                                                                                    
oleh Polanyi karena cukup mudah dipahami daripada definisi yang dikemukakan oleh 
Marx.   
10  Dalam blog-nya http://www.rushkoff.com/blog/2005/9/4/commodified-vs-
commoditized.html Rushkoff (2005) berpendapat  kedua istilah tersebut 
menggambarkan dua proses “pemberian” nilai yang berbeda. Istilah komodifikasi yang 
berasal dari teori  ekonomi politik Marxist  digunakan untuk menggambarkan proses 
berubahnya sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki  nilai ekonomi,  ketika diberikan  
sebuah nilai pasar  justru nilai pasar itu menggantikan nilai-nilai sosial lain yang 
sebelumnya melekat pada barang/jasa itu.  Proses ini menggambarkan modifikasi dari 
suatu hubungan yang “tidak ternoda” oleh perdagangan, menjadi suatu hubungan 
komersial. Sementara itu, istilah komoditisasi yang lazim digunakan pada teori bisnis 
adalah proses berubahnya suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat 
dibedakan dari segi atribut (keunikan atau merek), menjadi komoditas sederhana di 
mata konsumen atau pasar. Proses ini dianggapnya sebagai bentuk perubahan pasar 
akibat persaingan harga, dari monopoli menjadi persaingan sempurna. Sementara itu, 
Gotham (2002) beranggapan bahwa komodifikasi adalah dominasi nilai-tukar suatu 
komoditas terhadap nilai-gunanya dan menyiratkan perkembangan masyarakat 
konsumen dimana hubungan pasar masuk dan mendominasi kehidupan sosial. 
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alasan tersebut, dalam buku ini saya memilih menggunakan istilah 

komoditisasi kapas yang merujuk pada „perubahan cara produksi petani 

dalam rangka meningkatkan proporsi produksi kapas yang dapat dijual 

ke pasar‟. Definisi ini sesuai diaplikasikan pada petani di Sumba yang 

saat penelitian berlangsung sedang didorong meningkatkan produksi 

tanaman kapas untuk tujuan komersial dengan menggunakan cara 

produksi ”baru” yang diintroduksi oleh  pemerintah dan perusahaan 

kapas .  

Komoditisasi kapas di Pulau Sumba dilakukan dengan asumsi 

kesesuaian iklim (agroklimat) dan ketersedian lahan yang masih 

luas11.Masyarakat Sumba juga telah lama dikenal mempunyai budaya 

tenun yang erat hubungannya dengan budidaya kapas sehingga 

program itu dianggap mudah diterima oleh masyarakat lokal yang 

diasumsikan menjadi tenaga kerja12. Selain itu keberadaan PT AAI ( PT 

Ade Agro Industri), sebuah perusahaan perkebunan kapas 

komersialyang beroperasi  di Kabupaten Sumba Timur, juga dianggap 

sesuai untuk mendukung pelaksanaan PAKN di Pulau Sumba. 

Pengalaman uji coba perusahaan tersebut dalam mengembangkan 

kapas di wilayah Sumba Timur dipandang sebagai salah satu success 
story pendampingan penerapan teknologi budidaya kapas yang tidak 

hanya menunjukkanproduktivitas yang tinggi, tetapi serat kapas yang 

dihasilkan pun sesuai dengan kebutuhan industri tekstil(Haryono, 

2012). Lebih jauh lagi, pemerintah pusat memandang pelaksanaan 

PAKN di Pulau Sumba dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

kemiskinan di perdesaan melalui penyediakan lapangan kerja dan 

                                                           
11 Lodu, Dionisius U.A. 2009. “Mentan Panen Kapas Perdana Didampingi Lula 
Kamal”.Waingapu.com. Senin, 06 Juli 2009 00:42; Irawan, Ade. 2011. “R I Genjot 
Produksi Kapas di NTT”. detikFinance. Kamis, 23/06/2011, 13:07 WIB; Herlina KD, 
2011.“ Pembentukan Pusat Pelatihan Kapas: Tahun 2012, Kementan akan dirikan pusat 
pelatihan kapas”.  Kontan.id. Jumat, 24 Juni 2011, 09:10 WIB; “Sumba Penghasil Kapas 
Terbesar”.FloresNews.com, Monday, 27 June 2011, 02:57; BNI Securities, 06-07-2011, 
17:54:37. Keempat artikel diunggah pada 14 April 2012 
12“Sumba Timur Kembangkan Tanaman Kapas”, Pos Kupang. Com – Tribun news.com; 
http://202.146.4.119/read/artikel/29867, Kamis, 2 Juli 2009, 09:21 WITA, diunggah 
pada 14 April 2012 

http://202.146.4.119/read/artikel/29867
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sumber pendapatan rumah tangga alternatif 13. Program tersebut juga 

diharapkan memacu produksi kapas sehingga tanaman itu dapat 

menjadi salah satu komoditas unggulan dari Pulau Sumba14.  

Dapat dikatakan, rasionalisasi penetapan Pulau Sumba sebagai 

lokasi komoditisasi kapas terkait dengan ketersediaan sumber daya 

yang akan mendukung peningkatan produksi kapas. Adapun sumber 

daya yang dimaksud adalah; iklim yang sesuai, lahan yang tersedia, dan 

tenaga kerja yang dapat mendukung budidaya kapas. Dalam bidang 

ilmu ekonomi, sumber daya yang digunakan dalam proses 

menghasilkan suatu barang dan atau jasa disebut sebagai faktor 

produksi. Dengan kata lain, Pulau Sumba dianggap cocok sebagai 

tempat pengembangan kapas karena tersedia faktor produksi untuk 

menghasilkan kapas. Selain sumber daya,komoditisasi kapasdi Sumba 

juga dianggap tepat karena keberadaan PT AAI yang bersedia membeli 

produksi kapas rakyatuntuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik 

tekstil di Bandung15. Dengan demikian selain ketersediaan sumber daya 

(faktor produksi), faktor pendukung berupa pasar bagi produksi kapas 

Sumba juga tersedia. Namun setelah lebih dari lima tahun berjalan, 

implementasi program nasional tersebut tidak menunjukkan hasil 

seperti yang diharapkan16.  

Berdasarkan informasi di atas, pertanyaan penelitian yang lebih 

empirik dalam buku ini terkait dengan ketersediaan sumber daya 

ekonomi yang diasumsikan dapat mendukung komoditisasi kapas di 

Sumba Timur.Dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah: Bila 

sumber daya ekonomi memang tersedia, mengapa komoditisasi kapas 

di Sumba Timur tidak berjalan seperti yang diharapkan? Atau lebih 

                                                           
13 “Pemprop NTT Dukung Pengembangan Kapas di Sumba” Pos Kupang.com, Sabtu, 4 
Juli 2009, 18:27 WITA http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/30059/pemprop-ntt-
dukung-pengembangan-kapas-di-sumba, diunggah pada 14 April 2012 
14Kuswardono, Torry, 2009. “Kapas Sumtim, Terbaik di Indonesia”. Pos Kupang.com, 
September 4, 2009  diunggah pada 14 April 2012. 
15Har, 2012.“ Disbun Sumtim Dampingi Warga Kembangkan Kapas”. Waingapu.com, 
Sabtu, 28 Januari 2012, 13:11, diunggah 14 April 2012. 
16“Sumba Penghasil Kapas Terbesar”.FloresNews.com, Monday, 27 June 2011, 02:57; 
Hasil wawancara dengan Kadisbun Sumba Timur, Oktober 2012. 

http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/30059/pemprop-ntt-dukung-pengembangan-kapas-di-sumba
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/30059/pemprop-ntt-dukung-pengembangan-kapas-di-sumba
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spesifik; Bila iklim di Sumba Timur sesuai, lahan berlimpah, dan tenaga 

kerja tersedia, mengapa komoditisasi kapas di Desa Tanamanang tidak 

berjalan sesuai rencana? Jawaban atas pertanyaan itu saya sampaikan 

melalui artikel-artikel dalam buku ini yang secara ringkas disajikan 

sebagai berikut; 

Artikel ke-4 yang berjudul “Iklim dan Kelembagaan dalam 

Pembangunan Ekonomi Desa di Daerah Sabana” bertujuan menjawab 

pertanyaan yang terkait dengan asumsi kesesuaian iklim (agroklimat) 

untuk mendukung pembangunan ekonomi desa.Menggunakan kasus 

komoditisasi kapas di Desa Tanamanang, artikel ini menunjukkan 

keterkaitan antara iklim dan kelembagaan yang menentukan 

pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi. Karakteristik 

daerah sabana yang penuh ketidakpastian membentuk kebiasaan 

penduduk lokal untuk melakukan kegiatan yang bersifat diversifikasi 

sebagai usaha melangsungkan kehidupan.Diversifikasi tidak hanya 

ditemukan pada jenis mata pencaharian, tetapi juga pada pola tanam, 

dan penggunaan sumber daya.Temuan utama dalam artikel ini adalah 

iklim sebagai bagian dari ekologi membentuk kelembagaan lokal 

dengan karakteristik khusus yaitu diversifikasi penghidupan.Namun 

berbeda dari studi tentang diversifikasi penghidupan yang umumnya 

didasarkan pada asumsi aspek ekonomi saja, diversifikasi penghidupan 

penduduk lokal dilakukan sebagai adaptasi untuk menghadapi 

variabilitas iklim yang menjadi karakteristik utama ekologi sabana. 

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan 

ketersediaan lahan sebagai sumber daya pendukung komoditisasi kapas, 

artikel ke-5 dengan judul “Memahami Penggunaan Lahan Untuk 

Pembangunan Ekonomi Desa di Daerah Sabana :There is no such thing 
as free land!”  mengungkap makna dan penggunaan lahan di Desa 

Tanamanang yang menjadi lokasi penelitian. Artikel ini 

mendeskripikan bagaimana penduduk lokal menghadapi kenyataan 

bahwa kualitas tanah yang tersedia di sekitar mereka kurang subur dan 

bervariasi. Atas kenyataan tersebut penduduk  memaknai lahan sesuai 

kosmologi mereka dan menggunakan lahan sesuai pengetahuan lokal 
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tentang ekologi. Tulisan ini menunjukkan penduduk lokal 

menggunakan lahan berdasarkan fungsinya, bukan karena karakteristik 

lahan sebagai sumber daya, atau ketersediaan lahan yang berlimpah 

secara fisik. Dengan kata lain, lahan sebagai sumber daya adalah 

kontekstual karena dikonstruksi oleh penduduk lokal. Salah satu 

temuan dalam artikel ini mengkritisi konsep “lahan kosong” yang 

sering diasumsikan sebagai lahan yang dapat segera dijadikan faktor 

produksi karena tidak digunakan penduduk lokal. Sebaliknya, artikel 

ini menunjukan bahwa penduduk lokal justru tidak mengenal konsep 

“lahan kosong” karena selain semua lahan mempunyai fungsinya 

masing-masing, kepemilikan lahan secara tradisional menyiratkan 

bahwa semua lahan mempunyai „pemilik‟. 

Artikel ke-6 yang berjudul “Alokasi Tenaga Kerja di Daerah 

Sabana dalam Pembangunan Ekonomi Desa: Same action, different 
definition” ditulis sebagai usaha menjelaskan asumsi ketersediaan 

tenaga kerja untuk mendukung komoditisasi di Sumba. Jika tenaga 

kerja selama ini didefinikan sebagai faktor produksi, maka dengan 

perspektif EKL, konsep tenaga kerja dipahami sesuai dengan konteks 

lokal. Di Tanamanang, makna „kerja‟ dan „tenaga kerja‟ terkait dengan 

relasi sosial yang didasarkan pada hierarki sosial. Sebagai 

konsekuensinya, pembagian kerja dilakukan secara rumit dengan 

kombinasi 4G; gender, genealogi, generasi, dan gaji.Komoditisasi kapas 

membawa serta definisi tenaga kerja yang dianggap berlaku universal 

namunjustru tidak sesuai dengan definisi penduduk lokal.Perbedaan 

tersebut dapat ditemukan dalam kinerja kelompok tani yang berbentuk 

organisasi formal dengan struktur tertentu tetapi dalam praktiknya 

menggunakan relasi sosial tradisional dalam melaksanakan program-

program pembangunan.Temuan penting dalam artikel ini adalah 

pengaturan tenaga kerja yang kompleks dilakukan sebagai salah satu 

bentuk strategi bertahan hidup dalam ekologi sabana yang dinamis. 

Sementara itu artikel ke-7 berjudul “Pembangunan Ekonomi 

Desa di Daerah Sabana = Arena Ekonomi-Politik (kasus komoditisasi 

kapas di Desa Tanamanang)”mengilustrasikan pembangunan ekonomi 
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desa di daerah sabana sebagai sebuah arena ekonomi-politik dengan 

mengkombinasikan pendekatan ekonomi politik kelembagaan dan 

teori arena. Tujuan utama artikel ini adalah mengidentifikasi para 

pelaku dalam komoditisasi kapas di Desa Tanamanang dan 

menunjukkan posisi petani kapas dalam arena itu. Artikel ini diawali 

dengan gambaran tentang terbentuknya  pasar yang identik dengan 

arena dalam komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. Sebagai sebuah 

arena, komoditisasi kapas berlangsung dengan pelaku-pelaku yang 

dikelompokkan menjadi tiga;  perusahaan, pemerintah, dan petani. 

Tulisan ini juga menggambarkan hubungan yang terbangun di antara 

kelompok pelaku.Temuan empirik menunjukkan arena yang 

“memperebutkan” kapas itu menempatkan petani sebagai kelompok 

masyarakat yang paling rentan karena terbatasnya modal yang dimiliki 

petani. Sebaliknya, kelompok pelaku lain dengan modal yang 

dimilikinya berusaha mencapai tujuan mendapatkan „kapas‟  sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Berbeda dari tujuan 

kelompok pelaku perusahaan dan pemerintah, tujuan utama kelompok 

pelaku petani dalam arena komoditisasi kapas adalah mendapatkan 

bantuan yang melekat dalam program nasional tersebut.  

Dengan judul “Resistensi Sehari-hari Petani di Daerah Sabana    

(Kasus Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang)”, artikel ke- 8 

berusaha menggambarkan respon petani pada program-program 

pembangunan. Adapun respon petani pada pembangunan yang paling 

sering dikaji adalah resistensi petani.Namun resistensi yang dilakukan 

petani di Tanamanang dilakukan secara halus melalui kegiatan sehari-

hari mereka sebagai petani dan penduduk desa. Secara umum resistensi 

itu dapat dibedakan bentuknya, namun tidak dapat dipisahkan karena 

terjadi secara simultan.Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa 

resistensi petani hanyalah salah satu dari beragam bentuk perilaku 

politik sehari-hari petani.Salah satu temuan menarik adalah intepretasi 

yang menganggap resistensi petani yang dilakukan secara halus 

tersebut adalah salah satu strategi petani untuk menjaga hubungan 

interdependensi petani dan pemerintah sebagai jaminan mendapat 

bantuan ketika dibutuhkan. 
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Sebagai penutup, artikel ke-9 yang berjudul “Pembangunan 

Ekonomi Desa di Daerah Sabana :Lessons learned” adalah sebuah 

tulisan yang  bertujuan menarik benang merah dari artikel-artikel 

sebelumnya. Substansi tulisan ini adalah jawaban atas pertanyaan 

payung seperti yang disampaikan pada artikel pendahuluan. Saya 

menggambarkan pembangunan ekonomi desa di daerah sabana sebagai 

sebuah “perjumpaan” antara kelembagaan lokal dan kelembagaan „baru‟  

yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Selain itu, 

artikel terakhir ini juga menyampaikan pelajaran yang dapat diambil 

dari artikel-artikel sebelumnya yaitu memperhitungkan tiga aspek 

dalam memahami pembangunan ekonomi desa di daerah sabana; 

kapasitas dan potensi ekologi, keberadaan kelembagaan lokal, dan 

arena ekonomi-politik. 

Secara ringkas, artikel-artikel dalam buku ini dapat dirangkai 

sebagai berikut; Pertama, desa beriklim basah-kering tropis 

mempunyai ekosistem sabana dengan karakteritik dinamis yang 

mempengaruhi penghidupan penduduknya.Kedua, ekosistem sabana 

membentuk kebiasaan dan pengetahuan lokal penduduk dalam 

memaknai dan memandang ketersediaan sumber daya yang terutama 

digunakan untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam ekologi yang 

dinamis.Dalam buku ini, sumber daya yang dimaksud adalah lahan dan 

tenaga kerja. Ketiga, komoditisasi kapas sebagai bentuk intervensi 

pemerintah dalam usaha pembangunan ekonomi desa di Tanamanang 

adalah sebuah arena ekonomi-politik yang justru menempatkan posisi 

petani pada pihak yang tersubordinasi sehingga semakin menyulitkan 

kehidupan mereka.Keempat, dalam posisi tersubordinasi dan hidup 

yang penuh dengan tantangan ekologi, petani kapas di desa 

Tanamanang merespon usaha pembangunan desa yang dirasa 

mengancam penghidupan mereka dengan penolakan yang dilakukan 

melalui keseharian mereka. 

Sebagai kompilasi dari beberapa artikel yang mempunyai 

kesamaan perspektif, latar belakang masalah, lokasi penelitian, dan 

konteks penelitian, maka pengulangan beberapa informasi tidak dapat 
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dihindari. Dalam buku ini pengulangan terjadi ketika menyampaikan 

beberapa hal seperti; perspektif ekonomi kelembagaan lama, teori 

sumber daya, teori lembaga, metode penelitian, dan informasi tentang 

PAKN. Saya telah berusaha menyampaikan dengan cara yang berbeda, 

namun tidak mudah. Seperti telah disinggung sebelumnya, artikel-

artikel dalam buku ini rencananya akan dipublikasikan dalam jurnal-

jurnal yang berbeda, sehingga wajarlah bila ada informasi yang sama 

antara satu dengan lainnya.  

Akhir kata, artikel-artikel dalam buku ini memang tidak  

ditujukan sebagai sample untuk mewakili penjelasan tentang dinamika 

pembangunan ekonomi desa di semua daerah sabana di Indonesia, 

apalagi di dunia. Temuan tentang “kagagalan” pembangunan ekonomi 

desa di daerah sabana yang ditunjukkan dalam buku ini juga tidak 

dimaksudkan untuk membuktikan ada sekian persen “kegagalan” 

pembangunan ekonomi desa yang telah terjadi.  Walau demikian, buku 

ini cukup dapat menunjukkan bahwa tidak semua pembangunan 

ekonomi desa di daerah sabana dapat berjalan sesuai dengan rencana 

pemerintah. Hal tersebut mengingatkan saya pada  sebuah kutipan 

berikut ini:  

 

“Jika  menemukan seekor angsa berwarna hitam, 

bukan berarti ada 10%, 50%, atau 70% angsa berwarna hitam di seluruh dunia. 

Seekor angsa hitam menunjukkan bahwa tidak semua angsa berwarna putih” 

 

Selamat Membaca! 
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