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Abstract: 

This paper aims to explore actors and their‟ relationship using institutionalist political 
economics perspectives and the field theory of Pierre Bourdiue. It uses the national 
cotton development program implemented in Tanamanang village in the eastern part 
of Sumba Island as a rural economic development in the ecology of savanna context. 
We argue that as a political-economic field, the cotton commoditization constitute of 
different actors with different goals to obtain cotton. Each actor employs capitals to 
interact with other actors in the field. The result shows that cotton‟s peasants are the 
group which has the less capitals among other actors in the arena. Therefore, they are 
recognize as the sub-ordinant group which influence by other groups. However, the 
peasant have their own objective that dissimilar to other actors and they acknowledge 
the relationship as one of livelihood strategies to survive in the ecology of savanna.  
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Pendahuluan 

Tujuan utama artikel ini adalah mengidentifikasi pelaku-pelaku 

dalam sebuah arena ekonomi-politik dan mengenali relasi yang terjadi 

diantara pada pelaku tersebut dengan menggunakan pendekatan 

ekonomi politik kelembagan dan teori arena (field theory). Sebagai 

suatu arena, kami berargumen bahwa pelaksanaan pembangunan 

ekonomi desa melibatkan berbagai pelaku yang  bersaing dengan 

menggunakan modalnya masing-masing dalam mencapai tujuannya. 

Sebagai konsekuensinya, pembangunan ekonomi desa di daerah sabana 

memicu munculnya dominasi antar pelaku dalam masyarakat. Kami 

menggunakan kasus komoditisasi kapas di Desa Tanamanang, Sumba 
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Timur sebagai salah satu bentuk nyata program pembangunan ekonomi 

desa di daerah sabana.  

Berdasarkan studi lapangan, kami menemukan bahwa 

komoditisasi kapas adalah sebuah arena ekonomi-politik yang terdiri 

atas tiga kelompok pelaku; pengusaha (ekonomi), pemerintah (politik), 

dan petani yang terlibat dalam program nasional pengembangan kapas 

(masyarakat sipil). Setiap kelompok pelaku itu bersaing untuk 

memperebutkan kapas dalam mencapai tujuan masing-masing. Adapun 

kelompok petani kapas adalah kelompok pelaku sub-ordinan yang 

rentan karena mempunyai pengaruh yang terbatas dibandingkan 

dengan kelompok pelaku lainnya. 

Artikel ini terdiri atas enam bagian, dengan urutan sebagai 

berikut; setelah bagian ini, kami menyampaikan kajian literatur yang 

terkait dengan pasar dalam pendekatan ekonomi politik kelembagaan 

dan teori arena. Bagian ketiga adalah latar belakang dan konteks 

penelitian yang menggambarkan pelaksanaan program pengembangan  

kapas nasional  di Desa Tanamanang. Bagian selanjutnya menyajikan 

temuan empirik yang disusul dengan analisis dan intepretasi atas 

temuan penelitian lapangan tersebut. Bagian terakhir dalam artikel ini 

adalah penutup. 

 

Pembangunan Ekonomi Desa dalam Kerangka Ekonomi Politik Kelembagaan 

Pembangunan ekonomi desa umumnya bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan penduduk desa melalui integrasi produk-

produk pertanian pada pasar yang lebih luas (World Bank, 2007). 

Dalam hal ini, pasar dipandang sebagai solusi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, pendekatan ekonomi 

politik kelembagaan (Institutionalist Political Economy/IPE, 
selanjutnya disingkat EPK), memandang sebuah pasar  tidak dapat 

dipisahkan dari dimensi politik dan negara (Chang, 2002). Ekonomi 

politik kelembagaan yang berakar pada pendekatan ekonomi 

kelembagaan lama, tidak hanya memahami peran faktor politik dalam 
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menentukan kebijakan negara, tetapi juga menekankan bahwa pada 

dasarnya politik adalah sifat alamiah dari pasar. Dengan demikian, 

logika ekonomi politik tidak hanya digunakan untuk menganalisi 

negara, tetapi juga menganalisis suatu pasar. Sementara itu, Borras 

(2009), Kerkvliet (2009), dan Razavi (2009) juga menyinggung 

pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi-politik dalam 

menganalisis perubahan kehidupan di perdesaan, khususnya yang 

terjadi pada beberapa tahun terakhir. Tidak hanya menekankan peran 

kelembagaan dalam mempengaruhi tindakan individu, EPK juga 

menganggap kelembagaan sebagai aspek “pokok” yang mempengaruhi 

motivasi individu itu sendiri (Chang, 2002). Dalam hal ini perspektif 

EPK berbeda dari perspektif ekonomi kelembagaan baru yang 

memandang kelembagaan sebagai faktor penghambat motivasi 

individu, seperti yang didefinisikan oleh North (1990). 

Dalam menganalisi pasar, pendekatan EPK menyadari adanya 

kompleksitas kelembagaan dalam pasar (Chang 2002; Ankarloo dan 

Palermo, 2004). Dengan demikian, untuk memahami bekerjanya 

sebuah pasar diperlukan identifikasi berbagai lembaga yang tidak 

hanya mempengaruhi pasar tetapi juga dipengaruhi oleh pasar. 

Lembaga dalam pasar bukan hanya lembaga formal yang dibuat oleh 

penguasa (pemerintah), seperti hukum dan peraturan, tetapi juga 

lembaga yang dibuat oleh pengusaha (sektor swasta), misalnya asosiasi 

profesional dan asosiasi produsen, dan juga lembaga informal seperti 

aturan dan kesepakatan sosial. Berbagai lembaga tersebut seharusnya 

digunakan dalam menganalisis kinerja sebuah pasar. Namun seringkali 

sebagian dari lembaga itu “tidak kelihatan”  karena dianggap sebagai 

komponen pasar yang asli dan tidak dapat berubah, sehingga dianggap 

terberi (given)atau diterima begitu saja (taken for granted).  

Atas dasar kompleksitas kelembagaan pasar itulah pendekatan 

EPK menggunakan empat asumsi untuk menganalisis pasar (Chang, 

2002);  Pertama, semua pasar didasarkan pada aturan tentang siapa 

yang boleh terlibat dalam suatu pasar. Misalnya dalam pasar tenaga 

kerja ada aturan formal (yang ditetapkan pemerintah dan sektor 
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swasta) dan aturan informal (kesepakatan sosial yang terkait dengan 

kasta, gender, dan etnisitas) yang menetapkan siapa yang boleh 

menjadi “peserta” dalam pasar tertentu. Kedua, di setiap pasar ada 

kelembagaan yang menentukan legitimasi obyek yang diperdagangkan. 

Sebagai contoh, narkoba dan senjata dikategorikan sebagai barang 

dagangan yang ilegaldi sebagian besar negara di dunia. Tetapi ada 

negara-negara yang justru menganggap barang-barang itu sebagai 

barang legal yang boleh diperdagangankan dengan bebas. Ketiga, pasar 

punya lembaga yang menentukan hak dan kewajiban setiap pelaku 

pasar dalam wilayah tertentu. Misalkan ada undang-undang kesela-

matan kerja bagi tenaga kerja, ada undang-undang tentang lingkungan 

kerja, dan berbagai aturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban 

peserta dalam pasar tersebut. Keempat, ada sejumlah lembaga yang 

mengatur sendiri proses suatu perdagangan. Contohnya, ada hukum 

hutang-piutang, hukum konsumen, atau kode etik yang dibuat oleh 

asosiasi pengusaha. Keempat asumsi tersebut mempengaruhi perilaku 

setiap pelaku dalam transaksi ekonomi. Lebih jauh lagi, sifat 

kelembagaan dalam pasar seperti di atas menunjukkan bahwa pasar 

ditetapkan oleh berbagai lembaga -baik formal maupun informal- yang 

melegitimasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang  pada 

akhirnya ditentukan dalam ranah politik (Chang, 2002).  

Walaupun dapat mengenali kompleksitas lembaga dalam 

sebuah pasar, pendekatan EPK kurang mampu mengidentifikasi      

dinamika relasi pelaku-pelaku yang berada dalam suatu arena 

(Sakdapolrak, 2014). Selain itu, EPK juga tidak mampu menangkap 

dimensi skala (tingkatan) yang terkait dengan ruang (spatial). 
Sehubungan dengan  hal tersebut, Mehta et.al. (1999) menyinggung 

bahwa studi-studi kelembagaan umumnya membuat dikotomi antara 

lembaga lokal  dan lembaga global sehingga mengabaikan bahwa 

lembaga-lembaga tersebut seringkali tumpang tindih dan dampaknya 

sampai ke lembaga lokal. Kelemahan itu dapat diatasi dengan 

menggunakan teori arena (field theory) yang dipopulerkan oleh Pierre 

Bourdieu (Sakdapolrak, 2014).   
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Teori  Arena a la  Bourdieu  

Bourdieu memandang bahwa masyarakat  terbentuk dari  

seperangkat jaringan  arena yang semi-otomatis (Bourdieu, 2002). 

Arena atau ranah terbentuk dari hubungan yang sarat kekuasaaan 

antara pelaku yang dominan dan pelaku sub-ordinan yang mempunyai 

berbagai bentuk modal yang tidak sama.  Para pelaku itu berjuang dan 

bersaing untuk mendapat akses pada barang, jasa, sumber daya, posisi, 

kekuasaan yang ada. Setiap arena memiliki logika sendiri, aturan 

sendiri, yang tidak saja diterima, tetapi juga ditentang oleh          

pelaku-pelaku lain dalam arena yang sama.  Berbagai aturan itu secara 

simultan memungkinkan dan sekaligus menghambat tindakan pelaku 

dan menentukan nilai dari modal milik mereka dalam suatu ranah 

tertentu. Dengan kata lain, arena sosial merupakan tempat terjadinya 

dominasi antar kelas sosial dalam masyarakat. Gagasan ini selaras 

dengan perspektif EPK yang menyadari adanya kompleksitas 

kelembagaan dalam sebuah pasar. Dengan demikian, kami menganggap 

„pasar‟ dalam artikel ini identik dengan „arena‟. 

Adapun Bourdieu (1986) membedakan modal menjadi 4 jenis; 

modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Bourdieu, kepemilikan modal tidaklah 

statis melainkan dapat berubah karena dalam praktek terjadi perebutan 

dan pertukaran modal secara dinamis. Meskipun bukan faktor yang 

paling dominan, pada dasarnya modal ekonomi menjadi dasar 

kemampuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan modal lainnya. 

 Analisis arena sosial membantu mengidentifikasi pelaku yang 

relevan dalam arena tertentu, sekaligus memetakan posisi actor penting 

pada  hubungan di dalam arena tersebut (Sakdapolrak, 2014). Lebih 

jauh lagi, analisis tersebut dapat menunjukkan peta kelompok yang 

rentan dalam jaringan kekuasaan pada suatu jaringan sosial. Sebagai 

contoh, studi Didero (2012) menunjukkan kelompok pemulung di 

Kairo, Mesir mempunyai pengaruh yang sangat terbatas bila 

dibandingkan pelaku lainnya dalam arena yang terkait dengan 

pengumpulan sampah. Sementara itu, pelaku-pelaku lain yang lebih 
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dominan melakukan perubahan-perubahan melalui regulasi sehingga 

semakin memarjinalkan kelompok pemulung tersebut dalam 

mendapatkan nafkah. Dalam konteks tersebut, Didero (2012) 

memandang regulasi yang dibuat oleh para pelaku yang dominan 

sebagai bentuk dari usaha “memperebutkan” sampah. Atas hal ini 

Bourdieu (1986; 2002) juga menegaskan bahwa atura-aturan adalah 

obyek dari perebutan antara para pelaku dalam suatu arena; pelaku 

yang dominan mempunyai kuasa untuk menentukan aturan yang 

diterima, tetapi juga kadang-kadang aturan tersebut justru 

diperebutkan. 

Sementara itu, Etzold (2013) menyarankan sebuah analisis 

perbedaan antara  analisis tingkat mikro dan makro pada ranah 

regulasi. Tingkat makro didominasi oleh pelaku yang berkuasa penuh 

untuk membuat aturan. Melalui praktik dari kebijakan dan wacana  

yang mereka buat, para pelaku itu meletakkan kerangka logika yang 

paling dominan dalam suatu ranah. Pada aras mikro, hubungan dalam 

arena dikelola oleh norma sosial, lembaga informal, dan hubungan 

personal dan negosiasi. Dinamika politik mikro dan tindakan 

sekelompok individu memainkan peran penting dalam aras ini. Saran 

Etzold (2013) tersebut didasarkan pada studinya tentang perjuangan 

penjual makanan kaki lima atas penggunaan tempat umum di Dhaka, 

Bangladesh. Studinya menunjukkan bagaimana di satu pihak Negara 

mempengaruhi aturan main dalam ranah area publik melalui 

kekuasaanya dalam membuat aturan. Di sisi lain, penjual kaki lima 

melakukan politik jalanan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran 

terhadap aturan dan norma-norma negosiasi ketika bertemu dengan 

wakil negara sehari-hari. Politik jalanan itulah yang mempengaruhi 

kesuksesan atau bahkan kegagalan bisnis mereka. 

Pilihan menggunakan perspektif EPK dan pendekatan arena 

membawa konsekuensi dalam melakukan penelitian. Dalam artikel ini 

temuan empirik kami peroleh melalui metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pengamatan dan wawancara mendalam sebagai 

teknik pengumpulan data primer. Adapun informan dipilih secara 
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selektif, yaitu petani anggota kelompok tani yang menerima program 

pengembangan kapas, kepala desa, ketua kelompok tani, penyuluh 

program (TKP), dan PNS dalam lingkungan Dinas Perkebunan Sumba 

Timur1. Sementara itu teknik analisis data dilakukan dengan metode 

kualitatif yang terdiri dari; analisis (peran) aktor atau analisis 

pemangku kepentingan (stakeholder), analisis modal dan analisis 

multi-skala. Data sekunderi diperoleh dari laporan tahunan Dinas 

Perkebunan Kabupaten Sumba Timur dan dokumen-dokumen yang 

diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan. 

 

Komoditisasi Kapas Sebagai Bentuk Pembangunan Ekonomi Desa 

Pada tahun anggaran 2008/2009, Dinas Perkebunan Sumba 

Timur menentukan Desa Tanamanang sebagai lokasi demonstrasi plot 

(demplot) untuk pengembangan kapas di Sumba Timur. Dua kelompok 

tani diberi mandat untuk mengelola demplot kapas itu. Sampai dengan 

tahun anggaran 2012/20132  dua kelompok tani lain di Tanamanang 

juga menerima bantuan sosial PAKN bersama-sama dengan beberapa 

kelompok tani lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumba 

Timur. Dengan demikian Desa Tanamanang menerima dua jenis 

program pengembangan kapas; sebagai desa lokasi demplot dan sebagai 

desa penerima bansos program kapas nasional. 

Pengembangan kapas di Desa Tanamanang dilakukan setelah 

Pulau Sumba menjadi lokasi awal pelaksanaan program pengembangan 

kapas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempersiapkan 

sebuah sentra pengembangan kapas yang disebut “The Cotton Belt of 
Indonesia” (Yulianti, 2011; Dirjen Perkebunan, 2012). Selain itu, 

keberadaan sebuah perusahaan perkebunan kapas komersial (PT AAI) 

yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumba Timur juga dianggap 

sesuai untuk mendukung pelaksanaan program nasional (Haryono, 

                                                           
1Daftar nama informan tersedia pada bagian lampiran dalam buku ini 
2Saat penelitian lapangan berlangsung 
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2012). Atas alasan tersebut, pemerintah mengharapkan kapas menjadi 

salah satu komoditas unggulan di Sumba. 

Program percepatan pengembangan kapas ditetapkan 

pemerintah pusat karena kenaikan harga kapas dunia akibat keputusan 

WTO menghapus subsidi ekspor kapas dari negara maju (Sudaryanto  

dan Hadi, 2007). Atas hal tersebut, industri TPT (Tekstil dan Produk 

Tekstil) nasional terancam karena 99,5 persen serat kapas sebagai 

bahan baku utama pembuatan tekstil di Indonesia masih diimpor 

(Balittas, 2009). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia 

memberikan perhatian khusus pada pengembangan kapas nasional 

dengan menetapkan tanaman kapas sebagai salah satu komoditas 

prioritas dalam program revitalisasi perkebunan, dan mencanangkan 

Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN). Pelaksanan PAKN juga 

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

kemiskinan di perdesaan melalui penyediakan lapangan kerja dan 

sumber pendapatan rumah tangga alternatif 3 . Namun seperti yang 

ditunjukkan dalam tulisan ini, komoditiasi kapas di Desa Tanamang 

adalah sebuah arena ekonomi-politik yang justru menyebabkan petani 

menjadi kelompok pelaku sub-ordinan yang rentan dibandingkan 

pelaku lainnya dalam arena tersebut. 

 Setelah latar belakang di atas, berikut ini kami sajikan temuan 

empirik yang menunjukkan terbentuknya komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang, para pelaku dalam arena komoditisasi kapas, relasi 

diantara pelaku, modal yang relevan dimiliki setiap pelaku, dan  

bagaimana para pelaku mendistribusikan dan menggunakan modal itu 

untuk berjuang dalam arena tersebut. Informasi tentang hal-hal 

tersebut di atas diperlukan untuk mengenali jaringan relasi kekuasaan 

dalam bentuk nyata.  

 

                                                           
3 “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 

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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Dari Kamba Humba 4 Menjadi Kamba Maparenta 5 

Dalam melacak terbentuknya arena komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang, kami mulai dengan merunut kegiatan ekonomi kapas 

yang terkait dengan produksi, konsumsi, dan distribusi kapas sebelum 

dan sesudah dilaksanakannya PAKN di lokasi penelitian. Hasil 

penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kapas di 

Desa Tanamanang pada masa lalu adalah kegiatan produksi, konsumsi, 

dan distribusi kapas yang sangat terbatas. Produksi kapas di Desa 

Tanamanang sudah dimulai sejak jaman nenek moyang dengan cara 

tradisional untuk kebutuhan membuat benang sebagai bahan utama 

produksi tenun ikat. Namun, kehadiran benang sintetis menyebabkan 

produksi kapas secara tradisional menurun drastis. Produksi kapas di 

Desa Tanamanang kembali didorong melalui penunjukkan desa 

tersebut sebagai lokasi demplot pengembangan kapas dan salah satu 

desa penerima bansos benih kapas PAKN TA 2008. Hasil produksi 

kapas tersebut harus dijual kepada perusahaan swasta (PT AAI) dengan 

harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.Pada saat itulah 

terbentuk sebuah arena “perebutan” kapas yang terdiri dari berbagai 

pelaku dengan perannya masing-masing seperti yang kami sampaikan 

pada bagian berikut ini. 

 

Para Pelaku dan Perannya dalam Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang 

Para pelaku utama yang terlibat dalam komoditisasi kapas di 

Desa Tanamanang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu; 

pengusaha dan perbankan, pemerintah, dan petani anggota poktan 

yang menjadi informan dalam tulisan ini. Pengusaha dan perbankan 

dapat dianggap sebagai representasi sektor ekonomi, sementara 

pemerintah mewakili kelompok masyarakat yang identik dengan 

politik. Sementara petani yang menjadi informan adalah penjelmaan 

                                                           
4Bahasa lokal yang artinya kapas sumba (kapas lokal) 
5Bahasa lokal yang artinga kapas pemerintah yang merujuk pada tanaman kapas yang 
berasal dari benih kapas bantuan pemerintah 
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dari masyarakat sipil. Pengelompokkan tersebut terutama dimaksudkan 

untuk mempermudah mengenali karakteristik setiap pelaku dan 

menempatkannya pada sebuah peta yang disajikan pada bagian akhir 

tulisan ini. Berikut ini adalah  para pelaku dan perannya              

masing-masing dalam setiap kelompok seperti tersebut di atas: 

 

Kelompok Pengusaha dan Perbankan (Ekonomi) 6 

Kapas yang dihasilkan petani harus dijual kepada perusahaan 

yang bernama PT AAI (Ade Agro Industri). PT AAI adalah perusahaan 

perkebunan kapas yang diberi mandat oleh Pemerintah Pusat sebagai 

perusahaan pembeli kapas hasil produksi rakyat di wilayah Sumba7. 

Pegawai dari perusahaan biasanya ikut serta dalam kegiatan sosialisasi 

program kapas yang dilakukan bersama-sama dengan petugas lapangan 

(TKP dan PLP-TKP) untuk wilayah Sumba Timur8. PT AAI  membeli 

kapas rakyat dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 

berdasarkan SK Menteri Pertanian yang setiap tahun berubah sesuai 

dengan harga pasar dalam dollar.  Kapas itu kemudian dikirim untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan tekstil oleh PT Adetex, 

perusahaan induk PT AAI yang berlokasi di Bandung.  

Selain betugas membeli kapas rakyat dan pengelola produksi 

kapas, perusahaan itu juga berperan dalam menyediakan benih kapas 

bagi petani di wilayah Sumba. Namun ketika PT AAI tidak mampu 

menyiapkan kebutuhan benih untuk petani di Pulau Sumba, maka 

benih kapas untuk petani di Pulau Sumba disediakan juga oleh            

PT Sukun, PT Nusafarm, dan BATAN seperti yang dinyatakan 

informan berikut ini : 

 

                                                           
6Berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dalam berbagai bentuk laporan dan 
berita di media cetak dan juga online 
7Kadisbun ST (01/10/2012); Kadisbun SBD (11/11/2012) 
8nDW dan SN, keduanya adalah TKP untuk Sumba Timur (17/7/2013) 
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“Itu hari PT AAI tidak mampu sediakan benih kapas untuk 
petani di Sumba, jadi benih kapas didatangkan dari 
Jawa,….eeee,..dari PT Sukun, PT Nusafarm,….dari batan 
juga pernah itu hari….” (nDW& SN, Juli, 2013)  

Sementara itu pengusaha dalam industri tekstil dan produk 

tekstil (TPT) di Indonesia tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) yang turut membiayai budi daya kapas di Sumba 

Timur9. Pengusaha (perusahaan) yang tergabung dalam industri TPT 

berperan dalam menentukan harga jual kapas produksi petani di 

Indonesia. Setiap tahun, Kementerian Pertanian memfasilitasi 

pertemuan antara pengusaha dan pemerintah untuk menentukan harga 

kapas. Harga jual kapas produksi petani ditentukan sesuai dengan harga 

pasar dunia (US$) sehingga setiap tahun berubah-ubah, seperti yang 

dinyatakan oleh informan di bawah ini: 

“Setiap tahun itu ada pertemuan antara pemerintah dan 

perusahaan yang gabung dalam asosiasi,…hmm, apa 

suda,….asosiasi tekstil… Dorang yang tentukan ini harga 

kapas dari petani…..karena ditentukan sesuai dolar jadi ini 

harga kapas berubah-ubah setiap tahun” (Kadisbun SBD, 

September 2012) 

 

Kelompok Pemerintah (Politik) 10 

Dalam melaksanakan PAKN informan menyebut adanya 

„penyuluh‟ yang memberikan informasi dan „perintah‟ dalam 

melakukan kegiatan yang terkait dengan penanaman kapas. Penyuluh 

itu berasal dari dinas perkebunan yang sebutan formalnya adalah 

tenaga kontrak pendamping (TKP). Dalam melaksankan tugasnya, TKP 

dibantu oleh petugas lapangan pembantu (PLP-TKP). Tugas utama 

                                                           
9“Pengembangan Kapas di NTT Terhambat Anomali Iklim”. FloresNews.com. Sunday, 
31 October 2010  01:51 diunggah pada 14 April 2012 
10Selain berdasarkan wawancara, data untuk bagian ini juga diperoleh dari berbagai 
sumber dokumen, khususnya dokumen buku berjudul: Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. Pedoman Teknis Penanaman Kapas Tahun 
2013, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Desember 2012. 
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mereka adalah mendampingi petani dalam masalah teknis secara 

intensif mulai dari sosialisasi program, pendataan CP/CL, persiapan 

lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen kapas berbiji sampai 

dengan penimbangan dan penjualan hasil. Mereka merupakan 

penghubung antara petani dengan pihak dinas baik kabupaten, 

provinsi maupun perusahaan pengelola.  

TKP dan PLP-TKP berkantor di Dinas Perkebunan Kabupaten 

Sumba Timur yang berada di Waingapu. Dinas Perkebunan Sumba 

Timur adalah pelaksana kegiatan penanaman kapas di tingkat 

kabupaten yang berperan dalam menyusun petunjuk teknis (juknis) 

tentang persyaratan, mekanisme pemilihan calon petani dan calon 

lahan (CP/CL) bersama perusahaan pengelola dan petugas pendamping 

lapangan (TKP dan PLP-TKP) setempat. CP/CL terpilih tersebut 

diusulkan kepada kepala dinas yang membidangi perkebunan di 

provinsi/kabupaten untuk ditetapkan sebagai petani peserta kegiatan; 

pemberdayaan petani; monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Adapun 

pengemban tugas pelaksanaan PAKN dalam lingkup Dinas Perkebunan 

Sumba Timur adalah kepala bidang (kabid) bina produksi pertanian. 

Di tingkat provinsi, pelaksana kegiatan penanaman kapas 

adalah Dinas Perkebunan Provinsi NTT yang berada di Kupang. Peran 

pelaksana di tingkat provinsi adalah menyusun petunjuk pelaksanaan 

(juklak) tentang persyaratan, mekanisme pemilihan, dan penetapan 

petani/kelompok tani berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional 

Kegiatannya (POK); melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan 

dan pendampingan kegiatan; pemberdayaan petani; monitoring, 

evaluasi, pelaporan. Dinas Perkebunan juga bertugas merekrut tenaga 

kontrak pendamping (TKP) yang ditugaskan di 4 kabupaten di Sumba; 

Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.  

Penanggungjawab kegiatan penanaman kapas adalah 

Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai pelaksana pusat. 

Peran pelaksana pusat antara lain;  membiayai  kegiatan yang 
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bersumber dari  dana APBN melalui DIPA Dirjen Perkebunan 11 ; 

sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah 

(provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran;  membangun 

jejaring kerja antar berbagai instansi terkait; membuat Petunjuk 

Operasional Kegiatannya (POK); melakukan pembinaan, pengendalian, 

pengawalan dan pendampingan kegiatan; monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan. Selain tugas dan peran yang tertera dalam buku pedoman 

tersebut di atas, kementrian pertanian memfasilitasi pertemuan setiap 

tahun antara pemerintah dan pengusaha dalam industri TPT dalam 

menentukan harga kapas. Harga kapas disesuaikan dengan harga kapas 

dunia dalam dollar, sehingga setiap tahun bisa berubah-ubah. Setelah 

harga disepakati, SK mentri untuk penetapan harga kapas diterbitkan 

oleh kementrian pertanian.  Selain itu, Kementerian Perindustrian juga 

turut membiayai budi daya kapas di Kabupaten Sumba Timur12 

 

Kelompok Petani Anggota Kelompok Tani (Masyarakat Sipil) 

Petani yang menjadi informan tidak ada yang mengetahui 

bahwa Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN) yang 

diimplementasikan di Sumba adalah bagian dari usaha menjadikan 

Provinsi NTT sebagai “The Cotton Belt of Indonesia”. Mereka  juga 

tidak mengetahui bahwa PAKN adalah usaha pemerintah 

meningkatkan produksi kapas lokal untuk mengurangi impor kapas, 

atau adanya kenaikan harga kapas dunia yang menghambat kinerja 

industri tekstil di Indonesia. Secara sederhana para informan 

memahami PAKN hanya sebagai program bantuan sosial kapas, atau 

yang mereka sebut sebagai „bansos kapas‟. Informan menerima program 

itu sebagai salah satu bantuan yang diberikan pemerintah kepada 

mereka melalui kelompok tani, seperti bantuan sosial dari pemerintah 

lainnya yang selama ini mereka terima. 

                                                           
11Dana bantuan untuk pengembangan kapas berupa dana operasional kegiatan dan 
bantuan bahan 
12“Pengembangan Kapas di NTT Terhambat Anomali Iklim”. FloresNews.com. Sunday, 
31 October 2010  01:51 diunggah pada 14 April 2012 
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Sebelum mendapat bansos kapas, petani yang termasuk dalam 

anggota kelompok tani dikumpulkan di kampung mereka untuk 

mendengarkan sosialisasi dari pemerintah (Dinas Perkebunan) yang 

juga dihadiri oleh petugas dari perusahaan. Setelah sosialisasi, ketua 

kelompok tani mengurus pencairan dana bantuan di kantor Dinas 

Perkebunan yang berada di Waingapu. Dana bantuan yang disalurkan 

melalui BRI cabang Waingapu itu kemudian digunakan untuk 

pengadaan benih kapas, pupuk, dan obat-obatan yang difasilitasi Dinas 

Perkebunan Sumba Timur. Benih dan sarana prasarana itu kemudian 

diantarkan petugas dari Dinas Perkebunan ketika sudah tersedia. 

Beberapa petani menyatakan mendapat „keuntungan‟ dari bansos kapas 

seperti yang diungkapkan mereka berikut ini: 

 
“ …dapat untung karena ada uang pemeliharaan kebun”  

(ULN, Agustus 2013) 

“ ….kita untung juga karena dapat pupuk, bisa pakai untuk 
padi di sawah” (THP, Juli, 2013) 

“…bisa pakai itu kapas untuk pahudur, bikin benang 
begitu…lalu buat kain tenun yang dari kapas asli supaya bisa 
jual dengan harga tinggi.” (RDA, Juli 2013) 

 
Berdasarkan uraian pelaku di atas, berikut ini adalah tabel 7.1 

yang merangkum para pelaku dalam arena komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang. 

Tabel 7.1 

Para  pelaku  dalam arena komoditisasi kapas di Desa Tanamanang 

 Ekonomi 
(perusahaan & 

perbankan) 

Politik 
(pemerintah) 

Masyarakat sipil 
(informan/petani 
anggota poktan) 

Lokal    
(Desa & 
Kabupaten) 

 PT Ade Agro 
Industri (PT 
AAI) 

 Perbankan  
(BRI 
Waingapu) 

 Kepala Desa  

 Penyuluh (TKP 
dan PL-TKP)  

 Dinas Perke-
bunan Kabupaten 
Sumba Timur  

 Informan  

 Kelompok tani 
(poktan): M1, 
M2, LKH, & 
PLH 
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Regional  Perbankan  
(Bank NTT) 

 Dinas 
Perkebunan 
Provinsi NTT 

 

Nasional  PT Adetex 

 PT Sukun  

 PT Nusafarm 

 API (Asosiasi 
Pertekstilan 
Indonesia) 

 Perbankan 
Nasional (BNI) 

 Kementan, Dirjen 
Perkebunan, 
Direktorat 
Tanaman 
Semusim 

 Balittas, Batan 

 

Global  World Trade 
Organization 
(WTO) 

  

 

Tabel 7.1 di atas menunjukkan dalam arena komoditisasi kapas 

di Desa Tanamanang lebih banyak pelaku yang berada pada kelompok 

ekonomi dan politik daripada pelaku yang berada dalam kelompok 

masyarakat sipil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

komoditisasi kapas adalah sebuah arena ekonomi politik. Hal tersebut 

juga menunjukkan bahwa dalam ranah tersebut ada kelompok yang 

dominan dan sebaliknya ada kelompok yang sub-ordinan. Sebagai 

kelompok yang dominan, penguasa dan pengusaha mampu 

mempengaruhi „aturan main‟ dalam arena/ranah ini. Hal ini 

ditunjukkan melalui peran mereka dalam membuat aturan dan 

menetapkan harga kapas setiap tahunnya. Sebaliknya, kelompok 

informan sebagai kelompok sub-ordinan hampir mempunyai pengaruh 

pada arena tersebut dibandingkan dengan kelompok pelaku penguasa 

dan pengusaha. 

 

Modal Para Pelaku dalam Arena Komoditisasi Kapas di Tanamanang 

Uraian peran masing-masing kelompok pelaku dalam arena 

komoditisasi kapas di atas menyiratkan modal yang dimiliki setiap 

kelompok pelaku. Dalam tulisan ini kami menggunakan teori modal 

yang dipopulerkan Pierre Bourdieu yang membedakan modal menjadi 

4 jenis; modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal 
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simbolik. Seperti telah disinggung di atas, kelompok pelaku ekonomi 

(perusahaan & perbankan) dan pelaku politik (pemerintah) 

menyediakan dana untuk membiayai komoditisasi kapas melalui 

anggaran  penyelenggaraan Program Akselerasi Kapas Nasional 

(PAKN). Modal ekonomi yang dimiliki kelompok pelaku ekonomi dan 

politik jauh lebih besar daripada modal ekonomi yang dimiliki 

kelompok informan(masyarakat sipil). Sebaliknya, modal ekonomi  

kelompok petani sangat terbatas bila dibandingkan kedua kelompok 

pelaku lainnya 

Selain modal ekonomi, kelompok pelaku ekonomi dan politik 

juga menguasai modal budaya, dalam hal ini adalah penguasaan 

informasi pasar tentang kapas dan penguasaan teknologi 

pengembangan kapas. Kelompok ekonomi dan politik mempunyai 

akses untuk mendapatkan informasi tentang harga kapas dunia dan 

perubahannya, produksi  dan konsumsi kapas, serta distribusi kapas di 

seluruh dunia. Sementara itu, penguasaan informasi dan teknologi yang 

terkait dengan kapas hampir tidak dimiliki kelompok informan. 

Informan hanya menuruti harga kapas yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan berubah-ubah setiap tahun. Budi daya kapas 

tradisional yang mereka kenal adalah warisan nenek moyang yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ironisnya, 

tanaman kapas pun sudah semakin dianggap tidak penting lagi dalam 

kehidupan informan.  

Sebagai bentuk modal sosial, kelompok ekonomi mempunyai 

jaringan bisnis yang sangat luas. Selain tergabung dalam Asosiasi 

Pertextilan Indonesia (API), perusahaan-perusahan tekstil di Indonesia 

juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang 

sangat mendukung industri tekstilnasional melalui dukungan pada 

penanaman kapas di Sulawesi Selatan13 . Termasuk dalam kelompok 

ekonomi ini adalah 9 perusahaan pengelola serat kapas di seluruh 

                                                           
13 http://apindo.or.id/id/berita/read/pengusaha-galakkan-penanaman-kapas-di-sulawesi 
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Indonesia 14.  Keterlibatan kelompok ekonomi dalam dua asosiasi itu 

menunjukka jaringan yang kuat diantara kelompok tersebut. Kelompok 

pengusaha (bisnis) juga mempunyai jaringan kerjasama dengan 

perbankan nasional dari segi pembiayaan dan penyediaan dana. Tidak 

kurang dari kelompok ekonomi, jaringan kelompok pemerintah 

memiliki jaringan birokrasi yang sangat luas, mulai dari  Kementrian 

Pertanian di tingkat nasional sampai dengan  „penyuluh‟ tingkat desa 

(lokal). Jaringan yang terbangun diantara kedua kelompok itu juga 

nampak dari pertemuan tahunan untuk menetapkan harga jual kapas 

oleh petani. Sementara itu, kelompok informan mempunyai jaringan 

yang sangat terbatas. Selain kelompok tani, informan tidak mengenal 

organisasi formal lainnya yang terkait dengan budi daya tanaman kapas 

seperti Asosiasi Petani Kapas Indonesia (ASPEKINDO) atau Gabungan 

Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPERINDO). Satu-satunya 

jaringan yang dapat mereka andalkan adalah jaringan keluarga. 

Modal simbolik yang dimiliki kelompok ekonomi adalah 

pengakuan atas signifikansi industri tekstil pada perekonomian 

nasional. Hal ini nampak dari dukungan pemerintah dalam 

mengembangkan industri TPT melalui program-program 

pengembangan kapas dan bantuan dana dukungan dalam rangka 

mendorong laju perekonomian nasional. Pengakuan juga nampak dari 

pertemuan tahunan yang dilakukan antara kelompok ekonomi dan 

politik untuk menetapkan harga kapas di tingkat petani. Tidak dapat 

disangkal, kelompok pemerintah memiliki modal simbolis yang paling 

kuat. Posisi kelompok ini sebagai penguasa membuat mereka 

mempunyai otoritas dan wewenang yang sangat luas, khususnya dalam 

mempengaruhi regulasi yang terkait dengan „pasar kapas‟ di Indonesia 

seperti misalnya penetapan wilayah pengembangan kapas, penetapan 

harga kapas dari petani, penetapan pihak-pihak swasta yang terlibat, 

dan semua petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang terkait 

dengan implementasi PAKN. Adapun modal simbolik yang dimiliki 

                                                           
14 Hermawan, Iwan dan Lukman Adam.2010. Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Serat Kapas di Indonesia. Jurnal Ekonomi 
& Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1, Juni 2010, halaman 101 - 128 
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kelompok informan diakui secara terbatas dalam lingkup kelompok 

tani, kabihu, atau masyarakat Desa Tanamanang. Berdasarkan analisis 

dan intepretasi atas 4 jenis modal di atas, berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan modal yang dimilki setiap kelompok pelaku pada arena 

komoditisasi kapas di Desa Tanamanang. 

Tabel 7.2 

Modal dalam arena komoditisasi kapas di Desa Tanamanang 

 Ekonomi 
(perusahaan  
& perbankan) 

Politik 
(pemerintah) 

 Masyarakat sipil 
(informan/petani 
anggota poktan) 

Modal  
Ekonomi 

 Modal usaha & 
dana dukungan 
pembiayaan 
program 
 

 Dana 
pembangunan & 
pembiayaan 
program 

 
 

Modal  
Budaya 

 Informasi pasar 
tentang kapas 

 Teknologi 
modern/canggih 

 Informasi pasar 
(konsumsi dan 
produksi kapas) 

 Teknologi 
modern/canggih 

 
 

 

Modal  
Sosial 

 Jaringan bisnis 

 Akses pada 
pemerintah 

 Jaringan 
pemerintahan/ 
birokrasi 

 Jaringan 
keluarga 

Modal  
Simbolik 

 Pengakuan 
sebagai industri 
penting  

 Pengakuan sebagai 
pemerintah 

 Otoritas atau 
wewenang formal 

 Posisi dalam 
poktan/kabihu/ 

Masyarakat 

 

Tabel 7.2 di atas menunjukkan bahwa modal kelompok 

informan adalah yang paling terbatas bila dibandingkan dengan modal 

yang dimiliki kelompok pelaku lainnya. Kelompok informan hanya 

mempunyai dua dari empat jenis modal yang digunakan untuk 

bertarung dalam arena perebutan kapas. Sebaliknya, kelompok 

ekonomi dan politik mempunyai keempat jenis modal yang 

dibutuhkan untuk memperebutkan kapas. 
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Analisis dan Intepretasi 

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya 

komoditisasi kapas adalah sebuah “pasar” kapas yang tidak dapat 

dipisahkan dari dimensi politik.Sebagai sebuah pasar, komoditisasi 

kapas juga identik dengan sebuah arena dimana terdapat pelaku-pelaku 

utama  yang relevan dengan pasar tertentu. Hasil studi ini 

menunjukkan tiga kelompok pelaku dalam pasar kapas di Desa 

Tanamanang; pengusaha (perusahaan), penguasa (pemerintah), dan 

petani (masyarakat sipil).Para pelaku itu membawa serta 

kelembagaannya masing-masing sehingga muncullah kompleksitas 

kelembagaan dalam pasar kapas. 

Komoditisasi kapas -sebagai pasar sekaligus arena- dilakukan 

dengan menentukan peran masing-masing kelompok pelaku. 

Pemerintah berperan sebagai penyelenggara dan penanggungjawab 

program, perusahaan sebagai pendukung program, perbankan sebagai 

penyedia dana, dan petani anggota kelompok tani sebagai peserta 

program tersebut. Adapun obyek yang diperdagangkan dan 

„diperebutkan‟ adalah serat kapas mentah.Selain berbagai aturan yang 

telah disebutkan tadi, masing-masing kelompok pelaku mempunyai 

hak dan kewajiban yang tertuang dalam dokumen resmi terbitan 

pemerintah pusat. Sementara itu terdapat juga lembaga lain yang 

mengatur proses pelaksanaan program seperti asosiasi profesional yang 

turut menentukan harga kapas setiap tahun.   

Sementara itu, berdasarkan kombinasi kepemilikan 4 jenis 

modal, kelompok petani di Desa Tanamanang adalah pelaku yang 

paling sedikit memiliki kombinasi modal-modal tersebut. Sebaliknya, 

kelompok pengusaha (ekonomi) dan pemerintah (politik) adalah 

kelompok yang memiliki semua jenis modal.Kombinasi modal-modal 

itu digunakan setiap kelompok pelaku untuk mencapai tujuannya 

masing-masing.Kelompok pemerintah  berusaha mendapatkan kapas 

sebanyak mungkin untuk menjamin keberlangsungan industri TPT 

(Tekstil dan Produk Tekstil) nasional. Sebagai negara penghasil textil 

terbesar nomor 5 di dunia, pendapatan negara dari eskpor (devisa) yang 
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berasal dari industri tersebut sangat signifikan. Bagi kelompok 

pengusaha (bisnis), kapas produksi lokal akan menurunkan biaya 

produksi, khususnya biaya bahan baku. Selama ini, kapas sebagai bahan 

baku utama dalam industri tekstil dan produk tekstil harus diperoleh 

melalui impor yang mencapai lebih dari 90 persen. Kenaikan harga 

kapas dunia akibat keputusan WTO berdampak sangat signifikan pada 

biaya produksi mereka.Perhatian pemerintah pada pengembangan 

tanaman kapas juga memberikan peluang bagi pengusaha untuk 

mendapat bantuan atau subsisdi dari pemerintah dalam bisnis kapas. 

Berbeda dari dua kelompok pelaku lainnya, bagi kelompok 

petani, kapas bukanlah tanaman yang harus diperebutkan karena yang 

lebih penting adalah mendapatkan bantuan pemerintah yang melekat 

pada program bansos kapas itu.Mendapat bansos kapas artinya 

mendapat bantuan uang tunai untuk pemeiharaan dan pupuk yang bisa 

digunakan untuk tanaman lainnya seperti jagung dan padi.Dalam hal 

ini, tujuan perjuangan dalam perebutan kapas oleh kelompok informan 

berbeda dengan „skenario‟ pemerintah dan pengusaha. 

Seperti telah disinggung di atas, pendekatan ekonomi politik 

kelembagaan tidak mampu mengenali dimensi skala/tingkatan.Untuk 

itu, di bawah ini kami menyajikan sebuah gambar yang berfungsi 

sebagai peta,hasil adopsi studi yang dilakukan Didero (2012).Gambar 

tersebut dibuat berdasarkan kerangka analisis multi skala yang 

bertujuan menunjukkan hubungan intensif dan saling ketergantungan 

di antara para kelompok pelaku dan lembaga pada berbagai tingkatan. 

Dalam artikel ini, kami menyesuaikannya dengan hasil analisis dan 

intepretasi untuk tiga kelompok pelaku dalam komoditisasi kapas di 

Desa Tanamanang sehingga dapat menunjukkan hubungan antara 

kelompok pelaku  pada tingkat desa dan kabupaten (lokal), provinsi 

(regional), nasional, dan global. Secara gamblang, gambar 

7.1.menunjukkan komoditisasi kapas di Desa Tanamanang adalah arena 

ekonomi politik karena sebagian besar pelaku berada dalam kelompok 

ekonomi dan politik. Namun lebih dari itu, gambar tersebut juga 

menunjukkan bahwa apa yang terjadi atas kehidupan informan di Desa 
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Tanamanang tidak terlepas dari konstelasi ekonomi politik nasional, 

bahkan internasional.   

Gambar 7.1 

Peta Multi-skala Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang 
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Kesimpulan 

Tujuan utama artikel ini adalah menunjukkan pelaksanaan 

pembangunan ekonomi desa di daerah sabana sebagai sebuah arena 

ekonomi politik, karena pelaku dalam arena itu sebagian besar berasal 

dari kelompok pelaku ekonomi dan politik.Untuk mencapai tujuan, 

kami mengawalinya dengan melacak para pelaku utama yang relevan 

dalam suatu program pembangunan ekonomi desa.Hasil studi 

mengidentifikasi tiga kelompok pelaku dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi desa di daerah sabana; kelompok ekonomi 

yang terdiri dari pengusaha dan perbankan, kelompok politik yang 

terdiri atas pemerintah dari berbagai tingkatan, dan petani yang 

terlibat dalam program pembangunan ekonomi desa yang mewakili 

masyarakat sipil.Masing-masing kelompok pelaku membawa serta 

nilai, kebiasaan, dan aturan yang menyebabkan terjadinya 

kompleksitas kelembagaan dalam sebuah pasar atau arena.Sayangnya, 

kompleksitas kelembagaan itu seringkali diabaikan karena dianggap 

sebagai bagian yang terberi (given). 

Peran yang dimainkan oleh setiap kelompok pelaku dapat 

menunjukkan modal yang mereka miliki.Sebaliknya,  kepemilikan 

modal yang relevan menentukan relasi kekuasaan dan posisi tawar para 

pelaku dalam menentukan kelompok yang dominan dan kelompok 

sub-ordinan pada sebuah arena.Menggunakan kategorisasi modal ala 

Bourdieu, terungkap bahwa kelompok ekonomi dan politik memiliki 

kombinasi semua jenis modal yang dibutuhkan untuk 

bertarung.Sebaliknya, kelompok petani memiliki kombinasi modal 

yang sangat terbatas dari semua modal yang dibutuhkan. Hal tersebut 

menyebabkan kelompok ekonomi dan kelompok politik adalah 

kelompok dominan, dan sebaliknya, kelompok petani adalah kelompok 

sub-ordinan. 

Sementara itu, kelompok petani yang menjadi kelompok sub 

ordinan hampir tidak mempunyai relasi dengan kelompoknya pada 

tingkatan yang lebih tinggi.Sebaliknya, kelompok ekonomi dan politik 

mempunyai relasi yang jauh lebih luas di setiap tingkatan.Hal ini 
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menunjukkan betapa rentannya kehidupan petani di daerah sabana, 

yang tidak hanya menghadapi ketidakpastian ekologi, tetapi juga 

ketidakpastian ekonomi-politik-sosial. Dapat dikatakan, kehidupan 

petani di daerah sabana akan selalu menjadi bagian dari konstelasi 

ekonomi politik yang dibuat oleh kelompok dominan, baik di tingkat 

nasional maupun internasional.  
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