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Abstract: 

This article explores labor allocation for rural economy development in the ecology of 
savanna context. It utilizes an empirical case of the national cotton development 
program implemented in Tanamanang village,East Sumba Regency. Using the original 
institutional economics perspective we argue that labour and its allocation is 
contextual, rather than universal. By examining the words “kerja” and “tenaga (untuk) 
kerja”, we obtain the meaning and value of those words for local people. The result 
shows that the word of “kerja” encompasses economic and social aspects which then 
construct the value of labor. Thus, the villagers acknowledge social relation as the 
value of labor. Furthemore, the complexity of labor allocation and division of labor is 
one of social arrangements that create interdependencies to  survive in the ecology of 
savanna. 
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Pendahuluan 

Artikel ini bertujuan menggambarkan alokasi tenaga kerja 

untuk pembangunan ekonomi desa dalam konteks ekologi sabana yang 

dinamis. Dalam pembangunan ekonomi, petani diasumsikan sebagai 

tenaga kerja yang menjadi sumber daya dalam produksi pada sektor 

pertanian komersial. Namun, tenaga kerja sebagai sumber daya masih 

menjadi perdebatan dalam bidang ilmu ekonomi. Ekonom arus utama 

memandang tenaga kerja sebagai sumber daya fisik yang  terberi 

(given), sehingga dapat digunakan sebagai faktor produksi. Sementara 
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ekonom kelembagaan memandang tenaga kerja sebagai sumber daya 

manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan pandangan tersebut 

menyiratkan kebutuhan menggali lebih dalam makna tenaga kerja 

melalui data empirik untuk memahami ketersediaan sumber daya 

ekonomi dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. 

Menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan lama, kami 

berargumen bahwa makna tenaga kerja seharusnya dipahami secara  

kontekstual sehingga penggunaan tenaga kerja dan pembagian kerja 

dalam suatu masyarakat didasarkan pada kebiasaan dan aturan yang 

berlaku serta lingkungan alamnya. Mengabaikan konteks lokal justru 

berpotensi menyebabkan pembangunan ekonomi desa menjadi kontra 

produktif. Melalui kasus komoditisasi kapas di Desa Tanamanang, kami 

menunjukkan tenaga kerja yang diasumsikan tersedia untuk mendu-

kung pengembangan kapas di Sumba Timur memang benar tersedia, 

namun tidak serta merta menjamin berlangsungnya komoditisasi kapas 

karena makna “kerja” dan “tenaga (untuk) kerja” terkait dengan aspek 

ekonomi dan sosial. Hal itu menyebabkan pengaturan tenaga kerja 

dilakukan dengan memperhitungkan relasi sosial yang didasarkan pada 

hierarki sosial dalam masyarakat. Adapun hierarki sosial yang berlaku 

membuat pembagian kerja di desa itu menjadi rumit untuk dijelaskan. 

Namun kami memandang kompleksitas pembagian kerja  adalah salah 

satu bentuk dari pengaturan sosial untuk menciptakan 

kesalingtergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam 

konteks ekologi sabana yang penuh tantangan, kesalingtergantungan 

menjadi penting untuk menjamin tersedianya bantuan pada saat 

dibutuhkan. Dengan kata lain, kompleksitas alokasi tenaga kerja dan 

pembagian kerja adalah salah satu bentuk strategi bertahan hidup 

penduduk yang tinggal di daerah sabana.  

Adapun artikel ini terdiri atas 6 bagian dengan penjelasan 

sebagai berikut; setelah bagian pendahuluan, kami mengulas kajian 

pustaka yang menyajikan deskripsi tentang; petani dan pembangunan 

ekonomi desa, penggunaan tenaga kerja di daerah sabana, serta 
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pembagian kerja. Bagian ke-tiga adalah latar belakang yang terkait 

dengan isu tenaga kerja dalam program pengembangan kapas di  

Sumba, secara khusus di Desa Tanamanang. Selanjutnya adalah bagian 

ke-empat yang menyajikan temuan empirik,  disusul dengan analisis 

dan intepretasi penulis pada bagian ke-lima. Bagian ke-enam adalah 

kesimpulan yang menjadi penutup artikel ini. 

 

Petani dan Pembangunan Ekonomi Desa  

Tenaga kerja pada sektor pertanian identik dengan kelompok 

masyarakat yang disebut sebagai petani. Dalam pembangunan ekonomi 

desa, petani umumnya dianggap sebagai sumber daya yang digunakan 

untuk merubah sektor pertanian tradisional yang berpendapatan 

rendah menjadi sektor pertanian komersial yang berpenghasilan 

(relatif) tinggi  seperti yang disinggung dalam tulisan Dimova & 

Nordman (2014). Namun tenaga kerja sebagai sumber daya masih 

menjadi perdebatan dalam bidang ilmu ekonomi. Ekonom neo-klasik 

memandang tenaga kerja sebagai sumber daya fisik yang  terberi 

(given), sehingga dapat segera digunakan sebagai faktor produksi (De 

Gregori, 1987; Dugger, 1996). Dalam hal ini, tenaga kerja hanya 

dipandang sebagai salah satu sumber daya yang sudah tersedia secara 

fisik. Adapun Curry & Koczberski (2012) menyinggung adanya 

kebutuhan untuk menggali konsep tentang makna dan nilai tenaga 

kerja yang seringkali diabaikan dalam kajian-kajian perubahan sosial 

ekonomi pada masyarakat petani, khususnya ketika terjadi transisi dari 

pertanian subsisten menjadi pertanian komersial. Masih menurutnya, 

konsep universal tentang tenaga kerja tidak mampu menangkap 

dimensi relasional dan non-pasar dalam masyarakat di Negara-negara 

sedang berkembang. 

Sementara itu, perspektif ekonomi kelembagaan lama 

menganggap tenaga kerja adalah modal manusia, bukan sekedar materi 

berwujud, seperti yang diungkapkan De Gregori (1987:1258) berikut: 

“ The other factor, labor, is increasingly addresses, not as a 
raw unit of measure of other things, but as human capital. 
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Knowledge and skills, the very essence of technology and 
resource creation, are receiving attention for their critical 
role in the development process” 

Pernyataan di atas menyiratkan tenaga kerja sebagai modal 

manusia terkait dengan peran penting manusia dalam menggunakan 

pengetahuan dan ketrampilannya untuk menciptakan sumber daya 

pada proses pembangunan. Adapun pengetahuan dan ketrampilan 

diperoleh manusia dari pengalaman hidup pada suatu lingkungan alam 

tertentu, sehingga tenaga kerja sebagai sumber daya seharusnya 

dipahami secara kontekstual. Asumsi inilah yang kemudian mendasari 

pandangan bahwa sumber daya bersifat fungsional dan dinamis, bukan 

sekedar benda berwujud yang terberi (given) seperti yang dipercayai 

oleh para ekonom neo-klasik (Zimmermann, 1951, Dugger, 1996). 

Berdasarkan asumsi di atas, peran tenaga kerja dalam 

pembangunan seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sosial sehari-hari. Definisi tenaga kerja 

semestinya diletakkan pada jaringan kewajiban dan hubungan timbal 

balik yang luas, baik di dalam rumah tangga, dalam jaringan keluarga 

yang lebih luas, maupun  relasi ekonomi dari suatu masyarakat (Curry 

& Koczberski, 2012). Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan studinya 

di Papua Nugini, Strathern (1990 : 160) menyatakan  sebagai berikut: 

“there is no objectification of work apart from its 
performance …work cannot be measured separately of 
relationships”  

Sementara itu, studi Vel (1994 [2010]) di perdesaan Lawonda, 

Sumba Tengah juga menyinggung peran tenaga kerja yang fungsional. 

Ia menyatakan bahwa dalam beberapa hal, tenaga kerja merupakan 

satu-satunya sumber daya untuk bertahan hidup, khususnya bagi 

rumah tangga miskin di Lawonda. Ketika suatu rumah tangga tidak 

mempunyai lahan untuk dikerjakan atau ternak untuk dijual, satu-

satunya yang dapat diandalkan untuk tetap bertahan hidup adalah 

menawarkan tenaga kerjanya, baik pada sanak keluarga atau orang lain. 

Sebagai gantinya, rumah tangga miskin mendapat bantuan finansial, 

perlindungan, dukungan, atau bantuan dalam bentuk lainnya.Dalam 
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hal ini dapat dikatakan bahwa tenaga kerja di Lawonda berfungsi 

sebagai sumber daya untuk bertahan hidup. 

Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, Laporan 

Pembangunan Dunia tahun 2008 menyatakan secara eksplisit bahwa 

selain menjadi  „engine of growth‟  sektor pertanian adalah wadah 

untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif sebagai dampak dari 

fokus perhatian dunia pada sektor pertanian komersial (World Bank, 

2007). Namun isu tentang peran tenaga kerja  dalam pembangunan di 

perdesaan sampai saat ini cenderung dipahami sebagai usaha untuk 

mendorong tenaga kerja yang berada di sektor tradisional, yaitu sektor 

yang berpendapatan rendah, berubah ke arah sektor  pertanian yang 

modern dan berpenghasilan tinggi (Dimova & Nordman, 2014). 

Transisi itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk 

desa yang pada akhirnya akan mendorong laju pembangunan ekonomi 

di desa.  Dengan kata lain, semakin banyak tenaga kerja di perdesaan 

yang bekerja pada sektor pertanian komersial, semakin cepat 

peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dan pada 

akhirnya tercapailah pembanguan ekonomi di desa.  

Literatur di atas menyiratkan peran tenaga kerja dalam 

pembangunan ekonomi desa dianggap berhasil bila terjadi peningkatan 

penggunaan tenaga manusia yang bekerja pada sektor pertanian 

komersial .Namun seringkali transisi tersebut justru merubah persepsi 

penduduk lokal pada konsep kerja dan tenaga kerja seperti yang 

ditunjukkan oleh studi Julia (2009) pada petani Dayak Hibun di 

Kalimantan. Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada sektor 

perkebunan kelapa sawit merubah persepsi perempuan Dayak Hibun 

pada istilah “kerja” yang sebelumnya merujuk pada kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di kebun, menjadi istilah yang identik dengan 

pekerjaan yang menghasilkan uang tunai, khususnya dari perkebunan 

sawit. Seseorang yang hanya melakukan kegiatan di kebun tanpa 

mendapat uang dari perusahaan sawit tidak lagi dianggap sebagai 

“bekerja”, karena istilah itu sudah identik dengan menjadi buruh di 

perusahaan sawit yang mendapat upah dalam bentuk uang tunai.   
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Salah satu cara yang biasanya dilakukan pemerintah untuk 

mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa adalah memberdayakan 

petani melalui pengorganisasian kelompok masyarakat itu secara 

formal (Syahyuti, 2010). Organisasi formal dipandang sebagai elemen 

pokok dalam Negara modern dan sesuatu yang alamiah di negara-

negara sedang berkembang seperti yang dikutip Syahyuti (2010) dari 

Makol-Abdul (1992). Atas dasar asumsi tersebut, berbagai program 

yang terkait dengan pembangunan ekonomi desa atau pembangunan 

pertanian secara umum dilaksanakan melalui kelompok tani (poktan). 

Dalam hal ini, kelompok tani menjadi alat untuk mendistribusikan 

bantuan – baik material maupun uang tunai-, sekaligus mewadahi 

interaksi antara petani dan pelaksana program lainnya.  Namun usaha 

pengorganisasian formal itu tidak berkembang sesuai harapan karena 

berbagai bentuk hambatan (Syahyuti, 2010). Salah satu alasan tidak 

berhasilnya mengorganisasikan petani secara formal adalah kekeliruan 

strategi dalam mengembangkan organisasi petani (Syahyuti, 2010). 

Kekeliruan itu terjadi karena tiga hal; pertama, kelompok tani yang 

dibentuk hanya ditujukan untuk memperkuat ikatan horizontal di 

antara petani. Kedua, kelompok tani yang dibuat berdasarkan top-
down planning lebih diperuntukkan sebagai saluran distribusi bantuan 

dari pemerintah dan memudahkan kontrol bagi pelaksana program 

pembangunan. Ketiga, kelompok tani dibentuk dengan pola 

penyeragaman yang meniru bentuk organisasi petani padi sawah irigasi 

teknis di Pantura Jawa seperti yang disinggung oleh Syahyuti (2010) 

mengutip tulisan Zuraida & Rizal (1993). 

 

Penggunaan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Daerah Sabana 

Penggunaan tenaga kerja pada pertanian lahan kering 1  , 

termasuk di daerah sabana,  berbeda dari pertanian lahan basah. Jenis 

                                                           
1 Benu (2011) menyatakan bahwa dalam konteks makro, semua usaha budidaya 
pertanaman pada daerah dengan tipologi iklim kering seperti basah-kering tropis 
(sabana tropis), semi-arid, sampai dengan arid dikategorikan sebagai usaha pertanian 
lahan kering. 
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tanaman pada pertanian di lahan kering umumnya didominasi oleh 

jagung, dan kacang-kacangan yang membutuhkan tenaga kerja relatif  

lebih sedikit daripada pertanian lahan basah yang biasanya didominasi 

tanaman padi (Benson, 1980). Kegiatan sektor pertanian di lahan 

kering lebih mengandalkan tenaga kerja yang berasal dari dalam rumah 

tangga, seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia 

daripada lahan basah. Tenaga kerja tersebut umumnya tidak dibayar 

dengan uang tunai.Termasuk dalam kelompok ini adalah tenaga kerja 

yang bukan anggota rumah tangga tetapi memiliki hubungan 

kekeluargaan dengan rumah tangga yang bersangkutan. Hubungan 

keluarga itu menjadi dasar terjadinya pertukaran tenaga kerja pada 

masyarakat petani seperti yang ditunjukkan pada studi Curry & 

Koczberski (2012), Takane (2008), dan Vel (1994 [2010]). 

Berdasarkan penelitiannya di Afrika Barat, Byerlee (1980) 

menggambarkan bahwa selain kegiatan-kegiatan pertanian yang 

dilakukan pada musim tanam, penduduk desa juga menghabiskan 

waktu yang cukup banyak dalam aktivitas non-pertanian. Pada masa 

mendekati musim kemarau ketika kegiatan pertanian sudah tidak 

memungkinkan lagi, petani mengerjakan berbagai kegiatan lain seperti 

memperbaiki rumah, menjadi buruh pada proyek-proyek pemerintah, 

dan melakukan aneka pekerjaan lainnya. Hal yang sama juga 

disinggung oleh Vel (1994 [2010]) dalam bukunya ketika 

menggambarkan kegiatan petani dalam kurun waktu satu tahun di 

perdesaan Lawonda, Sumba Tengah. Pada saat pekerjaan di sawah dan 

kebun mulai berkurang, penduduk di Lawonda menggunakan waktu 

mereka untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan adat-istiadat 

seperti membangun atau memperbaiki rumah adat, melangsungkan 

pernikahan adat, atau menyelenggarakan penguburan. Alokasi tenaga 

kerja untuk kegiatan-kegiatan sosial itu biasanya ditentukan oleh 

pemimpin dalam kabihu (klan). 

Penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian juga terkait 

dengan masalah pembagian kerja yang dapat diindentifikasi tetapi 
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memiliki pola yang dinamis. Sebagai contoh, Benson (1980) 

menemukan fenomena perbedaan pembagian kerja pada sektor 

pertanian di Afrika Timur dan India. Pada masyarakat petani di Afrika 

Timur pembagian kerja umumnya dibedakan berdasarkan jenis 

kelamin dan usia karena masyarakatnya yang cenderung egaliter. 

Sementara di India pembagian kerja didasarkan pada jenis kelamin, 

kelas sosial, dan  kasta. Namun studi-studi tentang pembagian kerja 

pada sektor pertanian umumnya hanya didasarkan pada perbedaan 

jenis kelamin (gender) yaitu antara perempuan dan laki-laki. Sebagian 

besar dari kajian tentang pembagian kerja secara gender menunjukkan 

perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada 

laki-laki. Ketika laki-laki semakin banyak mencari pekerjaan di luar 

sektor pertanian, peran dan pekerjaan perempuan pada kegiatan 

pertanian semakin signifikan. Fenomena itu menyebabkan munculnya 

istilah feminisasi pertanian yang merujuk pada semakin meningkatnya 

keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian di perdesaan. Studi 

Sillitoe (2006) di Papua Nugini menyanggah pendapat umum tersebut 

dengan menunjukan bagaimana laki-laki dan perempuan di perdesaan 

Wola, Papua Nugini, menghabiskan waktu yang sama untuk bekerja 

dalam sehari. Menurutnya studi-studi tentang pembagian kerja 

berdasarkan gender seringkali mengabaikan adanya persepsi tentang 

waktu dan definisi pekerjaan bagi masyarakat lokal sehingga 

menghitung beban kerja perempuan dan laki-laki dalam definisi waktu 

dan kerja yang universal, bukan kontekstual.    

Dalam artikel ini kami memilih menggunakan perspektif 

ekonomi kelembagaan lama (EKL) sebagai kerangka analisis. Pilihan 

tersebut membawa konsekuensi pada penggunaan metode penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini. Dengan demikian, kami mengandalkan 

observasi dan wawancara mendalam sebagai tekhnik untuk 

pengumpulan data primer. Informan dipilih secara selektif, dengan 

mempertimbangkan jumlahnya berdasarkan gender. Adapun informan 

yang terlibat dalam penelitian ini adalah; petani anggota kelompok tani 

yang menerima program pengembangan kapas, ketua kelompok tani, 
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kepala desa, tenaga kontrak lapangan (TKL), dan tokoh masyarakat2. 

Ketua dan anggota kelompok tani menjadi informan kunci dalam 

tulisan ini, sementara kepala desa, TKL, dan tokoh masyarakat 

berperan ketika kami melakukan triangulasi data yang berasal dari 

informan kunci. Dalam menganalisis temuan lapangan, kami 

menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari analisis 

gender (gender analysis) 3  dan tehnik analisis etnografi. Setelah 

penyajian literatur dan metode penelitian di atas, berikut ini adalah 

gambaran latar belakang dan lokasi penelitian yang menjadi fokus 

dalam kajian ini. 

 

Tenaga Kerja untuk Komoditisasi Kapas  di  Pulau Sumba 

Sumba adalah salah satu pulau yang terletak dalam wilayah 

administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara 

administratif, pulau tersebut dibagi menjadi 4 kabupaten yang berjajar 

dari Barat ke Timur sebagai berikut; Sumba Barat Daya, Sumba Barat, 

Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Pada tahun 2008, Pulau Sumba 

ditetapkan sebagai wilayah pertama yang melaksanakan PAKN, sebuah 

program nasional yang bertujuan menjadikan Provinsi NTT sebagai 

pusat pengembangan kapas nasional. Selain itu, program tersebut juga 

diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan 

rumah tangga di perdesaan Sumba. 

Tercantum dalam rencana pengembangan kapas di Provinsi 

NTT, PAKN melibatkan petani sebagai pelaku utama dalam 

pelaksanaan program di tingkat desa (Dirjen Perkebunan, 2012a). 

Menggunakan skema bantuan sosial (bansos), program tersebut 

memberikan benih dan sarana-prasarana produksi pada petani melalui 

kelompok tani – kelompok tani dengan persyaratan tertentu (Dirjen 

Perkebunan, 2012b). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target 

dari rencana pengembangan kapas di Provinsi NTT  pada tahun 2012:  

                                                           
2Daftar nama para informan tersedia pada bagian lampiran dalam buku ini 
3Analisis gender sederhana model Harvard 
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Tabel 6.1 

Rencana Pengembangan Kapas di Provinsi NTT tahun 2012 

No Keterangan Kapas Kanesia 

1 Target tanam (ha) 3 000 
2 Perkiraan petani peserta (KK) 1 461 
3 Perkiraan jumlah kelompok tani    103 
4 Target produksi kapas berbiji (ton) 9 000 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementrian Pertanian, 2012a 

 

Sebagai pulau pertama di wilayah Provinsi NTT yang 

melaksanakan program tersebut, tentunya perkiraan jumlah petani 

peserta di atas sudah meliputi petani yang berada di Sumba. Namun, 

benarkah tersedia petani sebagai tenaga kerja untuk mendukung 

komoditisasi kapas di Sumba? Untuk mendapatkan gambaran tentang 

hal itu, tabel 6.2. berikut ini berisi statistik ketenagakerjaan pada empat 

kabupaten di Pulau Sumba. 

Tabel 6.2 

Statistik Ketenagakerjaan di Pulau Sumba 

  Kab. Sumba 
Timur

4
 

Kab. Sumba 
Tengah

5
 

Kab. Sumba 
Barat

6
 

Kab. Sumba 
Barat Daya

7
 

JJumlah penduduk 241,000 66, 314 117,787 302,864 

TPAK
8
  (%) 67,34 70,73 72,76 76,70 

Penduduk usia kerja 
yang bekerja di sektor 
primer/sektor A

9
 (%) 

62,91 79,36 64,47 76,38 

Sumber : BPS, diolah kembali oleh penulis 

                                                           
4Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sumba Timur 2014  
5 Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2014  
6 Sumber :Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat 2014  
7 Sumber :Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2013  
8Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap 
jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang 
memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan 
sehari-hari pada suatu waktu dalam periode survei. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
TPAK antara lain;  umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan 
9Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan 
perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor A mencakup 
pertanian, pertambangan dan penggalian. Dari keempat kabupaten di Pulau Sumba, 
hanya kabupaten Sumba Timur yang menggunakan terminologi “sektor primer”, 
sementara tiga kabupaten lainnya menggunakan terminologi “sektor A”. 
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Tabel 6.2. di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja pada sektor 

pertanian di setiap kabupaten di Pulau Sumba mencapai lebih dari 

60%. Dengan demikian dapat dikatakan ketersediaan tenaga kerja di 

Sumba untuk mendukung komoditisasi kapas memang benar-benar 

memadai. Namun seperti ditunjukkan dalam artikel ini, ketersediaan 

tenaga kerja pada sektor pertanian di Sumba Timur tidak menjamin 

keberhasilan komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. Penduduk desa 

yang tinggal di daerah beriklim sabana tropis itu mempunyai perspektif 

sendiri dalam memaknai dan menggunakan tenaga kerja yang tersedia. 

Alih-alih hanya bermakna ekonomi, penduduk Desa Tanamanang 

memandang tenaga untuk bekerja sebagai bentuk pengaturan sosial 

dalam menjamin kelangsungan hidup mereka yang tinggal dalam 

ekologi sabana yang dinamis. Berikut ini adalah temuan-temuan 

empirik yang memperkuat argumen tersebut di atas.  

 

Makna ‘Kerja’ dan ‘Tenaga Kerja’ Bagi Penduduk Desa Tanamanang 

Di Desa Tanamanang kata „kerja‟ seringkali muncul dalam 

percakapan sehari-hari, walaupun tidak ada kosa kata lokal untuk kata 

tersebut. Namun, tidak mudah mendapat jawaban tentang makna 

„kerja‟ dan „tenaga kerja‟ dari penduduk desa. Kata „kerja‟ muncul dalam 

bentuk kata majemuk seperti misalnya; kerja kebun, kerja sawah, kerja 

kapas, kerja agar, kerja jagung, kerja kain, kerja makan, kerja rumah, 

kerja pagar, dan kerja kubur. Sekilas penggunaan kata itu tampak 

lazim, namun bila dicermati ada perbedaan yang substansial sehingga 

penggunaan kata itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok.  Kelompok 

pertama adalah kata „kerja‟ yang merujuk pada „kegiatan  ekonomi‟ 

yaitu menghasilkan barang dan berpotensi mendatangkan penghasilan. 

Kelompok kedua adalah kata „kerja‟ yang merujuk pada „kegiatan sosial‟ 

yaitu menghasilkan barang atau jasa, tetapi tidak berpotensi 

mendatangkan penghasilan.  Pengelompokkan  itu kami  sajikan dalam 

tabel berikut ini: 
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Tabel 6.3.  

Pengelompokkan penggunaan kata „kerja‟ di Desa Tanamanang 

Kelompok  
1 

Kelompok  
2 

‘kerja’ yang merujuk pada kegiatan 
ekonomi dan berpotensi menghasilkan 
pendapatan. Contoh: kerja kapas, kerja 
jagung, kerja kebun, kerja sawah, kerja 
kain, kerja agar (rumput laut) 

‘kerja’ yang merujuk pada  kegiatan 
sosial dan tidak berpotensi 
menghasilkan pendapatan. Contoh: 
kerja makan, kerja kubur, kerja rumah 

 

Tabel  6.3. di atas menunjukkan kata „kerja‟ pada kelompok 1 

merujuk pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang seperti 

kapas, jagung, agar (rumput laut), dan kain yang juga bisa menjadi 

sumber pendapatan. Sementara pada kelompok 2, „kerja makan‟ artinya 

„membantu memasak/menyiapkan makanan‟, „kerja kubur‟ artinya 

„membantu membuat/membangun kubur‟  dan seterusnya, yang 

merujuk  pada kegiatan-kegiatan sosial. Perbedaan penggunaan kata 

tersebut dalam percakapan sehari-hari menyiratkan arti „kerja‟  bagi 

penduduk desa bukan hanya bermakna ekonomi, tetapi juga bermakna 

sosial.  

Sementara itu, istilah „tenaga  kerja‟ kurang populer dalam 

keseharian penduduk desa. Istilah untuk merujuk „orang yang 

melakukan kerja‟ dalam percakapan sehari-hari adalah „tenaga‟, 

sehingga istilah „kurang tenaga‟ atau „tidak ada tenaga‟ berarti kurang 

atau tidak ada orang yang melakukan pekerjaan, bukan tidak adanya 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan 

istilah „tenaga‟  dalam percakapan sehari-hari merujuk pada orang lain, 

bukan dirinya sendiri. Dengan demikian, „tenaga (untuk) kerja‟ yang 

dimaksud adalah orang lain yang dapat membantu pekerjaan bila 

dibutuhkan. Definisi itu menyiratkan adanya kebutuhan untuk 

menjalin relasi dengan orang lain agar bisa mendapatkan „tenaga‟ 

untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendirian. Dengan kata 

kata lain, melekat dalam istilah „tenaga kerja‟ adalah relasi sosial yang 

menyediakan ruang untuk terjadinya pertukaran tenaga kerja.  
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Temuan empirik tersebut didukung oleh studi yang dilakukan 

Vel (2010) di perdesaan Lawonda, Sumba Tengah. Dalam teorinya 

tentang ekonomi-Uma, Vel (2010) mengungkapkan makna kerja dan 

tenaga kerja di Lawonda harus dipahami dalam konteks relasi sosial 

spesifik di Lawonda. Berdasarkan studinya ia membedakan alokasi 

tenaga kerja di Lawonda menjadi dua; tenaga kerja untuk produksi 

keperluan rumah tangga (domestik), dan tenaga kerja dalam hal 

pemberian jasa kepada orang lain. Adapun menurutnya, pertukaran 

tenaga kerja yang dilakukan orang Lawonda adalah bentuk strategi 

untuk menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Hal senada juga 

ditemukan Curry & Koczberski (2012) pada masyarakat petani kelapa 

sawit di Propinsi West New Britain, Papua Nugini.  Pertukaran tenaga 

kerja diantara sesama keluarga petani di daerah itu ditujukan sebagai  

reproduksi hubungan sosial dan solidaritas sosial di antara mereka.  

 

Alokasi Tenaga untuk Bekerja  dan Hierarki Sosial di Desa Tanamanang 

Seperti telah disinggung sebelumnya, alokasi tenaga untuk 

bekerja di Desa Tanamanang terkait dengan relasi sosial dalam 

masyarakat. Adapun relasi sosial di desa itu dibangun berdasarkan 

hierarki sosial tradisional yang melekat dalam kehidupan sehari-hari 

penduduk. Secara umum, hierarki sosial tradisional  dapat dibedakan 

menjadi dua; hierarki sosial tradisional di dalam klan (kabihu)  dan 

hierarki sosial tradisional di luar klan (kabihu). Hierarki sosial 

tradisional internal terkait dengan struktur sosial tradisional yang 

membedakan individu berdasarkan 3G; Gender, Genealogi, dan 

Generasi. Terkait dengan isu gender, perempuan dan laki-laki 

dipandang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Secara 

umum, tugas dan peran perempuan berada dalam lingkup domestik 

rumah tangga seperti; mengurus anak-anak, menyiapkan makan-

minum, mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, membuat tenun 

ikat atau menganyam (jika bisa), memelihara ayam dan babi, dan 

membantu pekerjaan laki-laki di kebun atau sawah. Pada  acara-acara 

adat, tugas utama perempuan adalah menyiapkan makan-minum, 
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menyajikan sirih-pinang, dan menangis ketika ada kematian, dan pergi 

payubung (melayat). Sementara itu, laki-laki berperan sebagai  

pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan urusan-urusan lain di 

luar rumah. Pada acara-acara yang berhubungan dengan adat-istiadat, 

para lelaki  yang dituakan „duduk di tikar adat‟ untuk berembug, 

sementara yang lebih muda mengurus barang-barang yang 

dipertukarkan dalam adat, menjadi wunang (perantara dalam urusan 

adat), menyembelih ternak (sapi dan babi), dan „tikam babi‟ pada saat 

perundingan mencapai kesepakatan. Selain  gender, individu di 

Tanamanang juga dibedakan berdasarkan genealogis (keturunan) yaitu 

kelas sosial yang mengelompokkan masyarakat menjadi tiga golongan; 

bangsawan (maramba), orang merdeka (kabihu), dan hamba (ata)10 . 

Pekerjaan  membuat pagar di kebun, menanam di kebun dan sawah, 

mengambil air, mencari kayu bakar, dan menggembalakan ternak 

(kuda, kerbau, dan sapi) umumnya menjadi tugas kelompok 

masyarakat yang lebih rendah dalam hierarki sosial tradisional. Lebih 

jauh lagi, penduduk desa juga mengatur tenaga untuk berkerja 

berdasarkan posisi seseorang pada generasi dalam kabihu-nya. 

Indikator lokal yang digunakan untuk menentukan generasi tidak 

hanya berdasarkan umur, tetapi juga berdasarkan status perkawinan 

seseorang. Para bujang, lajang, dan anak-anak adalah kelompok 

anggota kabihu yang biasanya diberi tugas terkait dengan kebutuhan 

internal kabihu atau kebutuhan domestik rumah tangga seperti; 

membersihkan rumah, memasak, mengambil air, mencari kayu api 

(kayu bakar), mencuci pakaian dan piring, dan membantu pekerjaan di 

sawah atau kebun. Mereka jugalah yang seringkali diberi tugas dalam 

pertukaran tenaga kerja dengan kabihu lain. Pengaturan tenaga kerja 

itu biasanya dilakukan oleh sesepuh kabihu yang memenuhi syarat 3G 

(gender, genealogis, dan generasi). Dalam hal ini pengambil keputusan 

tentang alokasi tenaga kerja adalah laki-laki, keturunan kelas sosial 

                                                           
10

Pengelompokan masyarakat yang bersifat hirarkis itusecara umum memang sudah 
semakin kabur di Sumba, namun Twikromo (2008) menyinggug bahwa hal itu masih 
nampak cukup jelas di wilayah Mangili dan sekitarnya. 
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tertinggi, sudah menikah, dan merupakan generasi tertua, atau yang 

dituakan. 

Sementara itu hierarki sosial tradisional di luar kabihu  terjadi 

ketika salah satu anggota kabihu  menikah dengan anggota kabihu 

lainnya. Dalam bahasa lokal, kabihu asal pihak perempuan disebut 

sebagai pihak „yera‟11, sementara kabihu pihak laki-laki disebut sebagai 

„laiyia‟12 . Dalam acara-acara adat seperti perkawinan dan kematian, 

posisi yera-laiyia tersebut akan menentukan hak dan kewajiban setiap 

kabihu terhadap kabihu lainnya yang ditunjukkan melalui pertukaran 

barang dan jasa13 .  Hubungan yera-laiyia  membentuk relasi sosial 

untuk mengembangkan pertukaran tenaga kerja, seperti pada kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan pertanian, penggembalaan dan 

pemeliharaan ternak. Masing-masing pihak dalam hubungan yera-
laiyia dapat melakukan pertukaran tenaga kerja di kebun, sawah, atau 

pada acara-acara tertentu yang membutuhkan bantuan tenaga kerja 

dari luar rumah tangga. Menitipkan penggembalaan dan pemeliharaan 

ternak pada pihak yera atau laiyia juga lazim bagi penduduk desa. 

Namun hubungan yera-laiyia tidak setara dalam adat-istiadat dan 

praktik sehari-hari. Pihak laiyia umumnya mempunyai posisi tawar-

menawar yang lebih rendah dari pihak yera-nya sehingga cenderung 

selalu mengalah dalam relasi sosial antara kedua belah pihak. Hierarki 

sosial di luar kabihu juga nampak dari pembedaan antara penduduk 

lokal dan pendatang. Pada saat dibutuhkan, kegiatan-kegiatan di sawah 

seperti menanam padi, memotong padi (panen), membersihkan 

pematang sawah, dan memperbaiki pagar kebun lahan kering biasanya 

                                                           
11

Bride giving,atau bila diterjemahkan secara bebas  berarti “pihak „pemberi‟ 
perempuan” 
12 Bride taking, atau bila diterjemahkan secara bebas berarti“pihak 
„pengambil‟/‟penerima‟ perempuan” 
13Jenis dan jumlah barang yang dipertukarkan dalam acara adat berbeda-beda. Namun 
secara umum dapat dikatakan bahwa  kain tenun dan babi adalah barang-barang yang 
identik dengan kewajiban dari kabihu pihak perempuan dan hak dari pihak kabihu 
laki-laki. Sebaliknya, hak dari pihak perempuan adalah menerima kuda, kerbau, dan 
mamuli sebagai barang-barang yang identik dengan kewajiban dari kabihu pihak laki-
laki. 
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dilakukan oleh pendatang yang sebagian besar berasal dari „Sumba 

Barat‟14. 

Selain hierarki sosial tradisional, muncul pula hierarki sosial 

“modern” sebagai akibat perubahan sosial dan ekonomi15. Hierarki ini 

didasarkan pada pekerjaan yang mempengaruhi relasi sosial dan 

pengaturan tenaga kerja dalam masyarakat. Posisi teratas dalam 

hierarki sosial modern ini adalah kelompok masyarakat yang bekerja 

sebagai pegawai pemerintah (PNS). Pekerjaan itu adalah prestige di 

kalangan penduduk desa, karena berhubungan dengan jaminan akan 

tersedianya uang tunai setiap bulan (gaji), dan fasilitas lain seperti beras 

jatah, kendaraan dinas, rumah dinas, dan akses pada pemerintah. 

Memiliki keluarga yang menjadi PNS dengan jabatan yang tinggi 

adalah kebanggaan bagi seluruh anggota kabihu dan keluarga yang 

terkait. Setelah PNS, posisi berikutnya adalah penduduk yang bukan 

PNS tapi mendapat gaji (relatif) tetap seperti pendeta, guru honor, guru 

sekolah swasta, dan pedagang. Sementara itu posisi terendah dalam 

hierarki „modern‟ ini adalah kelompok masyarakat yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap, termasuk petani. Adapun istilah “ada gaji” 

umumnya digunakan sebagai indikator sosial untuk menilai kontribusi 

seseorang pada acara-acara adat. Adalah sebuah kewajaran bila 

seseorang yang “ada gaji” memberikan bantuan lebih banyak daripada 

orang lain yang „tidak ada gaji‟.  Dalam kehidupan sehari-hari di 

Tanamanang, seseorang dengan pekerjaan dan gaji tetap umumnya 

mempunyai wewenang untuk ikut mengatur alokasi tenaga kerja 

dalam kabihu-nya. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam urutan 

atas hierarki ini biasanya „bebas tugas‟ dari pertukaran jasa tenaga 

untuk bekerja. Sebagai gantinya, mereka menyediakan uang tunai atau 

bantuan dalam bentuk lainnya. Sementara itu, kelompok masyarakat 

petani atau yang bukan pegawai mengerjakan hampir semua pekerjaan 

                                                           
14Istilah emik yang digunakan untuk merujuk pendatang yang berasal dari Waijewa 
yang terletak di bagian barat Pulau Sumba 
15 Dalam konteks politik lokal, studi Vel (2008) di Sumba juga menunjukkan fenomena 
yang sama, dimana posisi teratas dalam hierarki sosial “modern” adalah PNS, anggota 
DPRD, dan kontraktor. Sementara kelompok masyarakat yang disebut sebagai “petani” 
berada pada posisi terbawah.  
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yang dianggap „tidak pantas‟ dilakukan oleh kelompok pada hierarki 

yang lebih tinggi. 

Temuan empirik menggambarkan alokasi tenaga untuk bekerja 

di Desa Tanamanang ditentukan oleh kombinasi 4G ;Gender, 

Genealogi, Generasi, dan Gaji, seperti telah diilustrasikan di atas. 

Dengan demikian, idealnya, seorang laki-laki dari keturunan 

bangsawan yang menjadi sesepuh dalam kabihu-nya, dan menjadi 

pejabat PNS akan menjadi pengambil keputusan dalam mengatur dan 

menentukan alokasi tenaga kerja dalam sebuah kabihu. Sebaliknya, 

anak-anak yang termasuk dalam kelompok hierarksi sosial terendah 

harus siap menerima pekerjaan yang ditentukan oleh kelompok dari 

hierarki di atasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaturan tenaga 

kerja diputuskan oleh orang yang dianggap sebagai pemimpin atau 

yang paling berpengaruh berdasarkan kombinasi 4G di atas. Hal ini 

berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Eswaran et.al. (2009) di 

India. Pada studinya itu ia menyinggung alokasi tenaga kerja di 

perdesaan India terutama didasarkan pada tiga hal; gender, kasta, dan 

status pernikahan. Semakin tinggi kasta seorang perempuan yang 

sudah menikah, semakin jarang ia melakukan pekerjaan-pekerjaan di 

luar rumahnya. Sebaliknya, bekerja di luar rumah dianggap sebagai 

kegiatan perempuan yang sudah menikah dari kasta rendah.Alokasi 

tenaga kerja yang digambarkannya itu jauh lebih sederhana daripada 

alokasi tenaga kerja di Desa Tanamanang. 

 

Tenaga kerja  dan  Alokasinya dalam Komoditisasi Kapas di Tanamanang 

Ketika komoditisasi kapas hadir dalam kehidupan penduduk 

Desa Tanamanang, petani yang terorganisir secara formal dalam 

kelompok tani dipandang sebagai tenaga kerja yang siap menjadi faktor 

produksi untuk meningkatkan produksi kapas. Hal ini nampak dari 

tugas, peran, dan tanggung jawab petani yang tercantum dalam 

dokumen petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) 

yang dibuat oleh pemerintah daerah dan propinsi berdasarkan 
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petunjuk operasional kegiatan (POK) yang ditetapkan pemerintah 

pusat. Sebagai pelaku utama dalam komoditisasi kapas, petani 

dialokasikan untuk melakukan pekerjaan seperti persiapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai panen kapas berbiji (Dirjen 

Perkebunan, 2012b).  Sementara itu pemerintah (kabupaten, provinsi, 

dan pusat) mengemban tugas sebagai pelaksana kegiatan dengan cara 

melakukan pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, pengendalian, 

pemantauan (monitoring), penilaian (evaluasi), dan pelaporan (Dirjen 

Perkebunan, 2012b).  

Dalam kenyataannya, pengaturan tenaga kerja dalam kelompok 

tani di Desa Tanamanang tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial yang 

melekat dalam keseharian mereka.Keputusan-keputusan strategis 

tentang pengaturan sumber daya seperti lahan dan tenaga kerja 

seringkali dilakukan dalam kerangka kelembagaan informal. Hal ini 

penulis temukan dari profil kelompok tani yang terlibat dalam program 

nasional tersebut, seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box  6.1. : Kelompok tani dengan ketua yang dominan 
 
Kelompok tani 1 di kampung tradisional A beranggotakan 25 KK yang 
semuanya mempunyai hubungan kekerabatan karena berasal dari kabihu 
(klan) yang sama. Ketua kelompok tani dipilih berdasarkan kriteria dalam 
struktur sosial tradisional;  laki-laki yang dituakan, keturunan kelas sosial 
tertinggi dari kabihu utama dalam kampung itu. Sebagai anak laki-laki tertua 
dalam kabihu-nya, ketua poktan mempunyai kewenangan yang sangat 
besar.Pendapatnya didengar oleh semua anggota kabihu dalam urusan adat-
istiadat dan kehidupa sehari-hari.Sementara itu, jabatan sekretaris dipegang 
oleh iparnya (layia).Dalam adat Sumba, hubungan ketua poktan dan 
sekretarisnya disebut sebagai hubungan antara yera-layia, dimana ketua 
poktan sebagai yera, mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih tinggi 
daripada sekretarisnya yang menjadi layia. Hal yang sama juga terjadi pada 
hubungan antara ketua dan bendahara. Sang bendahara adalah adik ipar 
perempuan(balu), sehingga hubungan antara ketua bendahara juga tidak 
setara.Posisi bendahara sebagai perempuan yang menikah dengan salah 
seorang anggota kabihu itu menyebabkannya dianggap sebagai “orang masuk”. 
Dengan demikian ia harus „patuh‟ pada keluarga suaminya, termasuk pada 
ketua poktan yang adalah kakak iparnya sendiri.  Sementara anggota 
kelompok lainnya adalah adik (angu paluhu), ipar (laiyia) dan anak (ana waki) 
dari ketua poktan yang semuanya menggantungkan keputusan-keputusan 
penting dalam hidupnya pada ketua kelompok tani sekaligus tokoh utama 
dalam kabihu (klan).  
 



Alokasi Tenaga Kerja di Daerah Sabana Dalam Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang: 
Same action, different definition 

 

151 
 

Narasi dalam box 6.1.menunjukkan ketua kelompok tani sangat 

dominan karena hierarki sosial tradisional internal yang melekat pada 

dirinya membuat relasi dalam kelompok tani itu tidak setara. 

Pengaturan tenaga kerja dalam kelompok ini sangat bergantung pada 

ketua poktan yang tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diakui 

secara informal karena kedudukan internalnya dalam kabihu. Dalam 

kasus komoditisasi kapas, ketua kelompok tani sangat berpengaruh 

dalam menentukan siapa saja dari anggota kelompoknya yang „berhak‟ 

mendapat bantuan. Ia yang menentukan lahan-lahan mana yang 

digunakan untuk komoditisasi kapas, sampai pengaturan jadwal kerja 

kelompok ketika program nasional itu dilaksanakan. Ia jugalah yang 

mendistribusikan bantuan sosial benih kapas, termasuk semua sarana-

prasaran yang melekat dalam bantuan itu. Ketua kelompok juga 

mewakili anggota kelompok-nya dalam menerima pembayaran hasil 

panen kapas dari perusahaan. Pengaturan tenaga kerja dalam kelompok 

tani ini adalah proyeksi dari relasi sosial  internal suatu kabihu. Ketua 

kelompok tani yang juga pemimpin kabihu menjalankan fungsinya 

sebagai pengelola sumber daya dan menggantungkan pekerjaan-

pekerjaan fisik pada anggota kabihu-nya yang juga anggota kelompok 

tani. Sebaliknya, sebagai bagian dari kabihu anggota kelompok tani 

membutuhkan dukungan, bantuan, dan perlindungan yang dimiliki 

ketua kelompok tani. 

Namun tidak semua kelompok tani di Desa Tanamanang 

mempunyai ketua kelompok tani yang dominan seperti kelompok tani 

A di atas. Kelompok tani B seperti yang disajikan dalam box 6.2. 

berikut ini adalah kelompok tani kebalikan dari kelompok tani A.  

 

 

 

 

 

Box  6.2.: Kelompok tani dengan ketua simbolis 

 
Kelompok tani 2 di kampung B beranggotakan 22 KK. Berbeda dengan kelompok 
tani 1 yang sebagian besar anggotanya adalah sesama kabihu, anggota dalam 
kelompok tani 2 lebih bervariasi karena tidak hanya berasal dari kabihu-kabihu 
utama di  paraingu B, tetapi juga anggota kabihu  yang berasal dari kampung lain. 
Ketua kelompok tani ini bukan berasal dari salah satu kabihu utama di kampung 
B. Ia berasal dari kampung lain tetapi tinggal di kampung B sejak ia menikah. 
Penunjukannya sebagai ketua kelompok tani dilakukan secara aklamasi karena 
istrinya adalah kerabat dari kabihu utama di kampung B. Dengan kalimat yang 
lebih  sederhana, ia ditunjuk sebagai ketua kelompok tani oleh ipar-iparnya. 
Dalam budaya Sumba, hubungan ketua kelompok tani dengan mayoritas 
anggotanya adalah hubungan antara yera-layia, dimana posisi tawar ketua poktan 
sebagai layia lebih rendah daripada anggota kelompok tani lainnya yang sebagian 
besar adalah ipar-iparnya (yera). 
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Kelompok tani 2 adalah representasi dari kelompok tani yang 

memiliki ketua kelompok yang sifatnya simbolis. Karakteristik ketua 

kelompok tani ini mungkin saja memenuhi unsur-unsur 3G (gender, 

genealogi, geerasi), tetapi ia tidak mempunyai cukup pengaruh dalam 

kelompok taninya karena sebagian besar dari anggota kelompok tani-

nya adalah pihak layia-nya (ipar dari pihak istri). Hierarki sosial 

tradisional di luar kabihu-nya itu menyebabkan ia berada dalam posisi 

yang sulit dalam pengambilan keputusan jika ada perbedaan 

kepentingan di antara anggota kelompok. Dalam kasus komoditisasi 

kapas, pengaturan tenaga kerja dalam kelompok tani ini tidak 

ditentukan oleh ketua poktan, tetapi oleh salah satu dari yera-nya, 

secara khusus yera yang memenuhi unsur 3G dalam kabihu pokok di 

kampung itu. Ketua kelompok hanya bertindak secara pasif, menunggu 

keputusan dari pihak yang lebih dominan. Posisinya sebagai ketua 

kelompok tani hanya diakui pada saat-saat tertentu ketika dibutuhkan 

seperti pada saat menerima bantuan sosial, menerima tamu, atau 

berinteraksi dengan pihak pemerintah. Namun demikian, memilih 

ketua kelompok tani dari kabihu di luar kampung tradisional juga 

dapat dipandang sebagai cara memperluas jaringan sosial.  

Terlepas dari perbedaan relasi internal antara ketua kelompok 

tani dan anggotanya, kedua kelompok tani di atas sama-sama 

membangun relasi dengan pemerintah. Namun, hierarki sosial 

„modern‟ mewarnai relasi tersebut sehingga menempatkan petani 

sebagai pihak yang pasif menerima pengaturan dan alokasi tenaga 

B. Ia berasal dari kampung lain tetapi tinggal di kampung B sejak ia menikah. 
Penunjukannya sebagai ketua kelompok tani dilakukan secara aklamasi karena 
istrinya adalah kerabat dari kabihu utama di kampung B. Dengan kalimat yang 
lebih  sederhana, ia ditunjuk sebagai ketua kelompok tani oleh ipar-iparnya. 
Dalam budaya Sumba, hubungan ketua kelompok tani dengan mayoritas 
anggotanya adalah hubungan antara yera-layia, dimana posisi tawar ketua 
poktan sebagai layia lebih rendah daripada anggota kelompok tani lainnya 
yang sebagian besar adalah ipar-iparnya (yera). 
 



Alokasi Tenaga Kerja di Daerah Sabana Dalam Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang: 
Same action, different definition 

 

153 
 

kerja.  Berikut ini adalah temuan empirik yang menunjukkan relasi 

antara petani dan pemerintah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasi dalam box 6.3. di atas menggambarkan perubahan 

pengaturan dan alokasi tenaga kerja akibat terbentuknya kelompok 

tani. Ketika kelompok tani terbentuk, pengaturan dan alokasi tenaga 

untuk bekerja ditentukan oleh pemerintah melalui program-program 

pembangunan. Dalam hal ini petani menyediakan tenaga-nya untuk 

mengelola lahan sesuai kebutuhan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah 

memberikan dukungan dalam bentuk bantuan finansial dan bantuan 

lain seperti sarana-prasarana pertanian yang dibutuhkan untuk 

mengelola lahan. Seperti pada relasi sosial tradisional, petani 

memandang relasi sosial dengan pemerintah sebagai bentuk jaminan 

ketika menghadapi masa-masa sulit. Namun relasi sosial yang 

didasarkan pada hierarki sosial “modern” yang semakin gencar muncul 

dan diakui masyarakat merubah persepsi masyarakat tentang pekerjaan 

sebagai „petani‟ yang identik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat dalam hierarki sosial yang lebih rendah.   

 

 

Box 6.3. :  Mondu Kaliongga: dari jagung menjadi kapas   

 
Sejak turun temurun mondu Kaliongga telah digunakan oleh penduduk  2 
kampung yang tinggal di sekitar Sungai Kaliongga. Lahan itu pada masa lalu 
hanya diusahakan pada musim kemarau, ketika hujan sudah tidak turun lagi. 
Sungai yang mengalir di pinggir mondu itulah yang menjadi satu-satunya 
sumber pengairan untuk kebun itu. Pada tahun 2000, pemerintah membentuk 
kelompok tani yang beranggotakan penduduk di dua kampung tersebut.Sejak 
saat itu, mereka diberi tugas untuk mengelola mondu sesuai dengan program-
program pemerintah. Sejak terbentuknya kelompok tani itu pula bantuan 
pemerintah mengalir, mulai dari benih tanaman, pupuk, sampai macam-
macam obat pertanian. Pada tahun anggaran 2008/2009 mondu Kaliongga 
ditetapkan sebagai demonstrasi plot (demplot) pengembangan kapas. Petani 
diminta untuk menanam kapas di lahan mondu-nya masing-masing sesuai 
dengan aturan dari pemerintah. Sebagai kelompok tani pengelola demplot, 
pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang 
lengkap, termasuk uang pemeliharaan lahan dan bantuan 2 unit pompa air. 
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Analisis dan Intepretasi 

Narasi di atas menunjukkan penduduk Desa Tanamanang 

mempunyai definisi lokal tentang „kerja‟ yang berbeda dari pada 

umumnya. Seperti telah disinggung sebelumnya, konsep „kerja‟ tidak 

saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang 

ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk. Kedua aspek yang 

melekat dalam kata „kerja‟ turut membentuk pandangan penduduk 

pada konsep „tenaga kerja‟, yang merujuk pada kebutuhan akan adanya 

relasi sosial. Atas dasar itulah alokasi tenaga kerja dalam kehidupan 

sehari-hari penduduk terutama dilakukan untuk pertukaran tenaga 

kerja, bukan sekedar mendapatkan upah/gaji. Intepretasi ini senada 

dengan hasil penelitian Vel (2010) di Lawonda. Bedanya, jika Vel 

(2010) memandang alokasi tenaga kerja sebagai bentuk strategi untuk 

memelihara hubungan sosial dalam masyarakat, kami memandang  

pertukaran tenaga kerja di Desa Tanamanang tidak hanya bertujuan 

menjaga hubungan sosial dalam masyarakat, tetapi sebuah kebiasaan 

yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan pengetahuan selama 

hidup dalam lingkungan alam (ekologi) tertentu. Dalam hal ini, kami 

memandang penduduk sebagai sumber daya manusia  menggunakan 

pengalaman dan pengetahuannya untuk mengelola tenaga yang 

dimilikinya dalam rangka  bertahan hidup pada ekologi sabana.  

Intepretasi itu didukung oleh studi Curry &Koczberski (2012) 

yang menekankan pentingnya pemahaman bahwa tenaga kerja tidak 

didefinisikan dalam ruang hampa yang terpisah dari kehidupan sosial 

sehari-hari. Sebaliknya, makna dan nilai tenaga kerja melekat pada 

jaringan kewajiban yang lebih luas dan hubungan timbal balik di dalam 

rumah tangga yang dikembangkan dalam kelompok kekerabatan 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pernyataan itu didasarkan 

studi pada masyarakat petani kelapa sawit di Papua Nugini  yang 

memaknai tenaga kerja dalam konteks ekonomi pertukaran sehingga 

peran utama pertukaran tenaga kerja adalah penegasan hubungan 

kekerabatan di antara keluarga petani. Selaras dengan hasil studi 

tersebut, kami memandang definisi lokal tentang tenaga kerja di 
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Tanamanang tidak hanya penegasan akan hubungan kekerabatan di 

antara penduduk, namun sebagai bagian dari kebiasaan penduduk yang 

bertujuan utama menjalin hubungan yang sifatnya saling tergantung.  

Adapun konsep „kerja‟ dan „tenaga kerja‟ di Tanamanang 

menunjukkan keduanya merupakan hasil dari kesepakatan penduduk 

lokal yang terkait dengan nilai, norma, kebiasaan, dan budaya tertentu. 

Dengan demikian, „nilai‟ dari tenaga (untuk) kerja juga dibentuk 

berdasarkan kesepakatan penduduk lokal. Narasi  empirik di atas 

mengindikasikan nilai dari tenaga kerja melekat dalam relasi sosial, 

bukan sekedar nilai rupiah sebagai upah pekerja atau harga dari barang 

atau jasa yang dihasilkan seseorang. Semakin banyak tenaga untuk 

kerja yang dapat dimobilisir seseorang ketika dibutuhkan, semakin 

tinggi kualitas relasi sosialnya di mata penduduk desa. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa tenaga kerja juga memiliki nilai simbolis. 

Relasi sosial yang didasarkan pada hierarki sosial, baik 

tradisional maupun „modern‟, memicu kompleksitas pembagian kerja di 

Tanamanang. Kompleksitas tersebut menujukkan pembagian kerja di 

desa itu tidak dapat dibedakan hanya berdasarkan satu variabel saja –

misalnya gender- seperti yang sering diasumsikan banyak studi tentang 

pembagian kerja. Dengan perspektif kelembagaan, pembagian kerja 

yang rumit tersebut dapat dipandang seabagai hasil konstruksi sosial 

dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ekologi sabana yang penuh 

ketidakpastian, kompleksitas pembagian kerja itu bertujuan 

menciptakan kesalingtergantungan antara satu pihak dengan pihak 

lainnya. Relasi sosial yang bersifat saling tergantung (interdependensi)  

diperlukan untuk menjamin tersedianya bantuan pada saat dibutuh-

kan. Dapat dikatakan, alokasi tenaga kerja dan pembagian kerja di 

daerah sabana adalah pengaturan sosial yang digunakan sebagai salah 

satu startegi bertahan hidup pada ekologi yang dinamis. Intepretasi ini 

dapat menjadi kontribusi bagi kajian-kajian tentang strategi bertahan 

hidup penduduk desa yang lebih banyak menyoroti strategi 

penghidupan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan rumah 

tangga saja.  
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Komoditisasi kapas di Desa Tanamanang membawa serta 

definisi universal tentang tenaga kerja seperti yang diasumsikan para 

ekonom arus utama. Petani diperlakukan sebagai tenaga kerja yang 

didorong untuk meningkatkan produksi kapas dengan tujuan utama 

mendapatkan uang tunai. Program pemerintah itu juga menghadirkan 

nilai-nilai baru tentang tenaga kerja yang melekat dalam aturan-aturan 

pemerintah tentang tugas dan peran petani yang terlibat.  Dengan kata 

lain, kehadiran komoditisasi kapas dapat dipandang sebagai 

representasi masuknya kelembagaan baru dalam kehidupan penduduk 

desa. Sementara itu, kelembagaan „baru‟ juga muncul melalui hierarki 

sosial modern yang menempatkan kelompok masyarakat petani pada 

posisi yang paling bawah. Kelembagaan „baru‟ itu membuat petani 

merasa alokasi tenaga kerja dan pembagian kerja  yang melekat dalam 

komoditisasi kapas sebagai „kewajaran‟ yang dilakukan  kelompok 

masyarakat yang lebih tinggi posisinya. Persepsi lokal tentang  

pertukaran tenaga (untuk) kerja yang didasarkan pada relasi sosial tetap 

melekat dalam diri petani sehingga hubungan “kerja” itu justru 

dianggap sebagai bentuk kesalingtergantungan antara petani dan 

pemerintah. Petani membutuhkan pemerintah untuk menyediakan 

berbagai bentuk bantuan, sebaliknya pemerintah membutuhkan petani 

untuk eksekusi program-program pemerintah pusat. Namun, kehadiran 

program pembangunan desa juga berpotensi mengaburkan aspek sosial 

yang melekat pada masyarkat lokal dan membawa konsekuensi pada 

melemahnya relasi sosial dalam masyarakat. 

Sementara itu kelompok tani sebagai organisasi formal petani 

di Tanamanang dibentuk sebagai alat untuk mendistribusikan bantuan 

dari pemerintah pusat dan  mempermudah kontrol bagi pelaksana 

kegiatanseperti diungkapkan Syahyuti (2010). Walaupun strukturnya 

berbentuk organisasi formal, namun narasi temuan empirik 

menunjukkan karakteristik kelembagaan lokal masih mendominasi 

pengelolaan kelompok tani tersebut. Dalam hal ini kami memandang 

apa yang dilakukan oleh petani sebagai bentuk strategi adaptasi petani 

pada kelembagaan baru. Alih-alih menolak kelembagaan „baru‟ yang 

melekat dalam nilai-nilai organisasi modern, petani justru melakukan 
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„modifikasi‟ sesuai dengan kelembagaan yang berlaku dalam 

masyarakatnya.  

 

Kesimpulan 

Artikel ini bertujuan menunjukkan tenaga kerja yang 

diasumsikan tersedia untuk pembangunan ekonomi desa di daerah 

sabana memiliki makna dan nilai lokal yang kontekstual, bukan 

universal. Di daerah sabana, makna dan nilai tenaga kerja terkait 

dengan relasi sosial dan hierarki sosial yang kompleks, namun melekat 

dalam kehidupan sehari-hari penduduk. Tenaga kerja tidak 

dialokasikan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan             

(uang tunai), tetapi  juga untuk mendapat bantuan pada saat 

dibutuhkan atau perlindungan pada masa-masa sulit. Hidup dalam 

ekologi sabana yang dinamis menjadi alasan menggunakan tenaga kerja 

sebagai media untuk membangun relasi sosial melalui pertukaran 

tenaga kerja. Dengan demikian, pertukaran tenaga kerja dapat 

dianggap sebagai kemampuan penduduk lokal menggunakan sumber 

daya secara kontekstual. 

Sementara itu, daerah sabana bukanlah daerah yang terisolasi. 

Berbagai bentuk intervensi dari luar daerah itu membawa serta 

kelembagaan yang seringkali berbenturan dengan kelembagaan lokal. 

Salah satu bentuk kelembagaan „baru‟ yang terkait dengan isu 

ketenagakerjaan adalah hubungan asimetris antara pemerintah dan 

penduduk lokal dalam pelaksanaan program-program pembangunan 

ekonomi desa. Kelembagaan “baru” itu menganggap  petani  sebagai 

tenaga kerja untuk melakukan berbagai skema program pembangunan 

ekonomi desa. Sebaliknya, pemerintah sebagai representasi dari 

kehadiran Negara, menyediakan berbagai bentuk bantuan yang 

melekat dalam program-program pembangunan ekonomi desa. Relasi 

yang asimetris ini menyebabkan munculnya hierarki sosial alternatif 

yang secara umum menempatkan kelompok masyarakat petani pada 
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posisi paling bawah dan sebaliknya, pegawai negeri sipil (PNS) pada 

posisi tertinggi. 

Dalam hal alokasi tenaga kerja, kehadiran kelembagaan „baru‟  

menambah kompleksitas pembagian kerja di daerah sabana. Pembagian 

kerja secara tradisonal yang awalnya didasarkan pada kombinasi antara 

gender, genealogi, generasi, menjadi semakin rumit dengan tambahan 

aspek baru yaitu gaji, sebagai konsekuensi dari munculnya hierarki 

sosial modern. Pembagian kerja yang kompleks tersebut menujukkan 

alokasi tenaga kerja di daerah sabana jauh lebih rumit daripada daerah 

lainnya. Walau demikian, hal tersebut tidak menghalangi penduduk 

untuk tetap membentuk relasi sosial yang bercirikan 

kesalingtergantungan dengan kelompok masyarakat yang berada pada 

hierarki sosial yang lebih tinggi. Relasi sosial itu terbungkus dalam 

hubungan “kerja” antara pemerintah dan penduduk lokal, yang 

menggambarkan penduduk menerima perlakuan pemerintah seperti 

yang telah disinggung di atas. Hal itu dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk startegi bertahan hidup dalam ekologi sabana yang dinamis. 
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