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Abstract: 
This article reveals peasant‟s response to the commoditization of cotton in rural 
savanna of East Sumba.Using the perspective of original institutional economics and 
the theory of everyday politics in peasant societies, the main agument of this study is 
that peasant‟s response to development programs is contextual. Based on the national 
cotton acceleration programme conducted in Tanamanang Village, the result reveals 
that the program brings about problems that hamper peasant‟s rural livelihood which 
then trigger peasants‟ resistance. However, far from being dangerous and destructive 
forms of protest, peasant‟s resistance is invisible because its dissolve in their everyday 
life as farmers.There are three types of peasant‟s resistance in Tanamanang village: 
symbolic resistance, open resistance, and assertion resistance. The three kind of 
resistance are simultanly happen in peasant‟s daily life as responses to problems carried 
by the cotton commoditization as well as one of strategies to live in such a dynamic 
ecology of savanna.  
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Pendahuluan 

Resistensi atau penolakan yang muncul dalam hubungan sosial 

bukanlah isu yang baru. Studi yang dilakukan James Scott di Asia 

Tenggara pada tahun 1970-an telah menjadi titik awal studi yang 

menyoroti bentuk resistensi dalam kehidupan masyarakat petani. 

Namun kajian tentang resistensi petani semakin meredup seiring 

dengan semakin berkembangnya sektor pertanian.Tujuan utama 

tulisan ini adalah mengangkat kembali isu resistensi petani dengan 
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menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan asli (EKA) dan teori 

politik sehari-hari petani. Kami berargumen resistensi petani sebagai 

bentuk respon pada program pembangunan adalah kontekstual karena 

terkait dengan kelembagaan lokal.Untuk menjelaskan argumen 

tersebut, kami menggunakan kasus komoditisasi kapas di Desa 

Tanamanang yang menimbulkan resistensi petani melalui politik 

sehari-hari yang mereka lakukan. Kajian ini menunjukkan bahwa jauh 

dari bentuk resistensi yang brutal dan frontal, petani di Desa 

Tanamanang melakukannya melalui resistensi bersifat simbolik, asersi, 

dan terbuka  yang  melekat dalam perilaku mereka sehari-hari.Seperti 

yang ditujukkan penulis, penolakan petani di Desa Tanamanang 

dilakukan karena komoditisasi kapas di desa itu tidak saja mengancam 

ekonomi rumah  tangga mereka, tetapi juga mengancam penghidupan 

mereka yang tinggal dalam ekologi sabana yang dinamis. 

Adapun struktur artikel ini terbagi menjadi 6 bagian sebagai 

berikut; setelah bagian pendahuluan, kami menyampaikan kajian 

literatur yang mengulas tentang teori politik sehari-hari yang 

dilakukan petani sebagai bentuk respon mereka pada program-program 

pembangunan. Bagian ini juga menyinggung perspektif EKL yang 

menganggap pentingya memperhitungkan kebiasaan dan aturan yang 

berlaku sebagai proyeksi eksistensi kelembagaan lokal.Bagian ketiga 

adalah deskripsi komoditisasi kapas yang terjadi di Desa Tanamanang 

sebagai latar belakang masalah dalam studi ini, dilanjutkan dengan 

penyajian temuan empirik. Analisis dan intepretasi disajikan pada 

bagian ke-lima dan diakhiri  bagian ke-enam sebagai penutup. 

 

Respon Petani pada Pembangunan = Politik Sehari-hari  Petani 

Bentuk-bentuk respon petani pada pembangunan telah sejak 

lama menjadi salah satu topik kajian ilmiah dalam bidang ilmu 

pembangunan desa dan perubahan agraria (Hall, et.al., 2015).  Antlöv 

(2000) menyinggung bahwa resistensi selalu terjadi ketika ada 

dominasi dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, dibutuhkan 
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pengamatan yang mendalam tentang fenomena resistensi karena 

seringkali resistensi dibungkus dalam bentuk “kepatuhan” penduduk 

pada pemerintah. Untuk alasan itulah kajian tentang resistensi petani 

di Indonesia relatif jarang dilakukan (Antlöv, 2000). Sementara itu 

berdasarkan kajian tentang masyarakat petani, Kerkvliet (2009) 

menyatakan respon petani pada pembangunan dapat ditangkap melalui 

apa yang disebutnya sebagai “politik sehari-hari petani” (everyday 
politics of the peasant). Berbeda dengan pengertian politik secara 

umum, politik sehari-hari yang dimaksud adalah perilaku petani yang 

dianggap lazim dan bukan sesuatu yang berbahaya.Namun, perilaku itu 

sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari atau bahkan menolak 

sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan mereka. 

Bentuk politik sehari petani beragam, mulai dari memberi 

dukungan, status quo, mematuhi, memodifikasi, mengelak, sampai 

dengan resistensi. Politik sehari-hari juga mencakup usaha untuk 

menciptakan dan memelihara jaringan dalam rangka mendapatkan 

akses pada lahan, tenaga kerja, uang, dan bantuan darurat. Sementara 

itu Hall, et. al. (2015) menggunakan istilah „respon politik dari bawah‟  

(political response from below) atau lebih singkatnya „politik dari 

bawah‟ (politics from below) untuk menunjuk berbagai bentuk reaksi 

politik dari petani yang  seringkali lebih dari sekedar berbentuk 

perlawanan. Adapun kedua istilah itu menggunakan definisi politik 

secara longgar yang merujuk pada pengaturan (kontrol), alokasi, 

produksi, dan penggunaan sumber daya dan nilai-nilai serta gagasan-

gagasan yang berada dibalik kegiatan-kegiatan tersebut (Kerkvliet, 

2009). 

 Sementara itu perspektif ekonomi kelembagaan lama (EKL) 

memandang tindakan manusia dibatasi sekaligus didorong oleh 

lembaga yang ada di sekitarnya (Hodgson, 1998, Chang, 2001; 

Helmsing, 2013).  Dengan demikian, cara berpikir dan berperilaku 

individu dan kelompoknya adalah proyeksi dari kebiasaan dan aturan 

yang membentuk kelembagaan lokal. Menggunakan perspektif 

tersebut, maka bentuk respon petani pada pembangunan menyiratkan 
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keterkaitannya dengan konteks lokal.Oleh sebab itu pemahaman 

tentang keragaman bentuk respon petani memerlukan penelitian 

empiris yang lebih kritis, terutama menyadari bahwa reaksi tersebut 

adalah respon terhadap situasidan kondisi tertentu.Dalam hal ini, maka 

respon petani pada pembangunan juga harus dipahami dengan 

memperhatikan hubungan petani dengan pemerintah secara 

kontekstual. Sebagai contoh, studi Mamonova (2015) pada masyarakat 

petani di Ukrania mengkritisi berbagai temuan tentang penolakan 

petani terhadap isu perampasan lahan (land grabbing) yang dilakukan 

perusahaan-perusahaan multi-nasional. Bila sebagian besar studi 

menunjukkan resistensi petani pada usaha perampasan lahan untuk 

kebutuhan komersial, maka studinya itu justru menunjukkan perilaku 

petani yang tampaknya “menerima” terjadinya pengambilalihan lahan 

(land acquisition). Namun ia kemudian menjelaskan bahwa perilaku 

itu adalah bentuk politik petani yang  ternyata didasarkan pada tiga 

hal; keterlibatan petani dalam pasar lahan, strategi respon adaptif yang 

umum dan dapat menguntungkan individu, serta  petani lebih 

mengutamakan keuntungan yang diperolehnya secara pribadi daripada 

keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut 

dilakukan petani karena menganggap pengambilalihan lahan untuk 

pertanian komersial tersebut adalah kelanjutan dari usaha pemerintah 

Soviet untuk mengembangkan sektor pertanian subsisten menjadi 

pertanian komersial dalam skala besar. 

 

Resistensi dan  Relasi Sosial 

Salah satu bentuk politik sehari-hari petani yang paling sering 

dikaji adalah resistensi petani. Resistensi didefiniskan sebagai berbagai 

bentuk perilaku seseorang atau sekelompok orang yang menunjukkan 

rasa marah, tidak suka, penolakan atau perlawanan, terhadap apa yang 

dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma 

yang mereka anut(Kerkvliet, 2009). Penolakan dilakukan pada pihak 

yang mempunyai posisi lebih tinggi dan berkuasa, baik kelompok atau 

lembaga.Melalui resistensi, seseorang atau masyarakat yang 
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tersubordinasi berjuang untuk menegaskan klaim mereka pada apa 

yang mereka percayai sebagai hak. Studi Scott (1981; 1985;1993) 

tentang resistensi petani menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari 

mereka penuh dengan perjuangan yang hanya kadang-kadang  saja 

tampak jelas di tempat umum.  

Sayangnya teori tentang resistensi yang dipopulerkan oleh 

Scott tidak mempertimbangkan budaya sebuah masyarakat (Gutmann, 

1993). Dalam tulisannya, Gutmann (1993) menyinggung perbedaan 

bentuk resistensi petani di Asia dan Amerika Latin berdasarkan ikatan  

yang terbentuk antara masyarakat dan sektor pertanian di kedua lokasi 

tersebut. Sementara Zein-Elabdin (1996) menjelaskan perbedaan latar 

belakang yang memicu resistensi perempuan pada program 

pembangunan di Afrika dan Amerika Latin. Atas dasar itulah Haynes 

dan Prakash (1992) mendefinisikan resistensi sebagai perilakuyang 

terkait dengan budaya oleh kelompok yang tersubordinasi untuk 

melawan hegemoni sosial. Definisi ini dianggap layak untuk 

mengakomodir resistensi yang dilakuan oleh petani dalam berbagai 

keragamannya. Menggunakan studi yang dilakukannya pada 

perempuan di India, Anagol (2008) mengembangkan definisi resistensi 

menjadi„tindakan secara sadar yang ditandai oleh rencana yang muncul 

dalam kondisi ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dalam 

masyarakat‟. Sementara dari sudut pandang cultural studies,  Holid 

(2010) menganggap resistensi sebagai fenomena subkultur yang 

mempunyai ciri, sifat, bentuk dan manifestasi beragam.Terkait dengan 

masyarakat petani, perlu disadari adanya perbedaan substansial di 

antara sesama petani. Walaupun nampak serupa, dalam kenyataannya 

ada perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan 

bahkan ekologi. Kelompok petani tidak dapat dianggap sebagai satu 

kelompok yang homogen atau dimasukkan dalam satu kategori saja, 

atau dianggap sama dalam satu wilayah, satu negara, atau bahkan 

seluruh dunia. Oleh karenanya dalam tulisan ini kami memilih 

mendefiniskan resistensi secara lebih longgar dengan memandangnya 

sebagai „berbagai bentuk tindakan penolakan yang terkait dengan 

konteks lokal‟. 



SABANA SUMBA : 

Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi Desa 

194 
 

Secara umum Anagol (2008) membedakan tiga bentuk 

resistensi yaitu; resistensi simbolik (symbolic resistance), resistensi 

asersi (assertion resistance), dan resistensi terbuka (open 
resistance).Resistensi simbolik adalah bentuk-bentuk perlawanan yang 

dilakukan secara simbolik, seperti misalnya melalui tulisan, puisi, lagu, 

atau tarian.Selanjutnya, resistensi dalam bentuk yang lebih tegas 

(asersi) dilakukan melalui perilaku-perilaku yang secara nyata ingin 

menunjukkan eksistensi dirinya tetapi tidak frontal. Termasuk dalam 

kategori ini adalah tuntutan pada apa yang dianggap sebagai hak 

melalui pengadilan. Adapun resistensi terbuka umumnya dilakukan 

bila kedua bentuk resisitensi sebelumnya gagal memenuhi harapannya. 

Bentuk resistensi terbuka adalah melakukan hal-hal yang ekstrim 

seperti berdemonstrasi, melawan secara frontal, bahkan sampai 

menghabisi nyawa orang lain. Senada dengan Anagol,  Holid (2010) 

menyinggung bahwa resistensi dapat dilakukan secara terang-terangan 

untuk melawan bahkan merusak struktur sosial utama, tetapi juga 

dapat dilakukan secara terus-menerus melalui gesekan dalam 

masyarakat, negosiasi, atau bahkan melalui kompromi dan adaptasi. 

Berbagai bentuk resistensi yang dilakukan secara sadar itu bertujuan 

sama; merubah keadaan, baik bagi dirinya sendiri atau masyarakatnya. 

Selain membedakan bentuk resistensi menjadi tiga, Anagol 

(2008) mengingatkan bahwa resistensi dilakukan dalam berbagai 

bentuk karena beragam latar belakang kelompok masyarakat itu 

sendiri yang terkait dengan budaya, adat-istiadat, pendidikan, struktur 

sosial, politik, dan ekonomi.Hal senada juga dinyatakan oleh 

Vinthagen & Johansson (2013) yang menganggap resistensi terkait 

dengan waktu tertentu, ruang dan relasi-relasi di dalamnya, 

melibatkan berbagai pelaku,  menggunakan beragam tehknik, dan  

dipicu oleh bermacam-macam isu.  Terkait dengan asumsi tersebut 

Vinthagen & Johansson (2013) mengusulkan beberapa hal yang terkait 

dengan resistensi; pertama, resistensi sehari-hari adalah sebuah 

tindakan, bukan niat, rencana, atau hasil.Kedua, resistensi sehari-hari 

melibatkan pengalaman petani terhadap kekuasaan yang tidak 

seimbang yang dialaminya.Ketiga, resistensi sehari-hari dipandang 
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sebagai titik-temu antara kekuasaan yang menindas dan “kekuasaan” 

petani.Keempat, resistensi sehari-hari petani heterogen dan tidak pasti, 

bukan strategi universal dan bentuk aksi solidaritas, karena perbedaan 

konteks dan situasi. Dalam hal ini, pendapat Anagol (2008) dan 

Vithagen & Johansson (2013) selaras dengan perspektif EKL yang 

menganggap resistensi yang dilakukan petani terkait dengan kebiasaan 

dan aturan lokal yang berlaku. Dengan kata lain, resistensi sebagai 

bentuk respon petani pada pembangunan tidak dapat dipisahkan dari 

kelembagaan lokal.  

Penggunaan perspektif EKL membawa konsekuensi pada 

pemilihan metode penelitian kualitatif dalam studi ini. Dengan 

demikian, kami mengandalkan observasi  danwawancara mendalam 

sebagai tekhnik pengumpulan data primer. Adapun informan dipilih 

secara selektif yaitu; petani anggota kelompok tani yang menerima 

program pengembangan kapas, kepala desa, dan tokoh masyarakat1. 

Dalam menganalisis temuan lapangan, kami menggunakan teknik-

teknik analisis etnografi. 

 

Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang 

Desa Tanamang adalah salah satu desa di Kabupaten Sumba 

Timur yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Akselerasi Kapas 

Nasional (PAKN).Pada tahun anggaran 2008/2009, desa itu menjadi 

lokasi kebun percontohan (demonstrasi plot) bagi pengembangan kapas 

di Sumba Timur. Lahan untuk demplot adalah kebun di pinggir sungai 

(mondu) yang biasanya digunakan petani untuk menanam bahan 

pangan seperti jagung, ubi kayu, dan sayur-sayuran.Selain sebagai 

lokasi demplot kapas, Desa Tanamanang juga menjadi salah satu desa 

yang melaksanakan PAKN.Dengan skema bantuan sosial (bansos) 

benih kapas, komoditisasi kapas dilakukan pada kebun lahan kering 

(woka) yang diolah petani pada musim hujan. Program nasional untuk 

komoditisasi kapas itu  disalurkan pemerintah melalui kelompok tani. 

                                                           
1 Daftar nama para informan tersedia pada bagian lampiran dalam buku ini 
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Terdapat 4 kelompok tani  yang terlibat dalam komoditisasi kapas di 

Desa Tanamanang; 2 kelompok tani pengelola demplot kapas, dan 2 

kelompok tani  penerima bantuan sosial benih kapas (bansos kapas).   

Komoditisasi kapas di Desa Tanamanang dilakukan pemerintah 

setelah menetapkan Pulau Sumba sebagai lokasi pertama pelaksanaan 

PAKN di wilayah Provinsi NTT (Haryono, 2012).Hal tersebut terkait 

dengan rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi NTT 

sebagai “The Cotton Belt of Indonesia” yaitu pusat pengembangan 

kapas nasional (Dirjen Perkebunan, 2012). Tujuan utama pemerintah 

melaksanakan PAKN adalah meningkatkan produksi kapas nasional 

sebagai akibat kenaikan harga kapas dunia untuk mengurangi impor 

kapas yang selama ini menjadi bahan baku industri tektil nasional 

(Sudaryanto dan Hadi, 2007; Balittas, 2009). Harga kapas dunia 

meningkat pesat sejak dicabutnya subsisdi ekspor impor oleh WTO 

(Sudaryanto  dan Hadi, 2007). Adapun komoditisasi kapas di Sumba 

Timur dilakukan karena adanya kesesuian iklim, ketersediaan lahan, 

dan tenaga kerja.Namun seperti ditunjukkan penulis dalam tulisan ini, 

petani di Desa Tanamanang menolak komoditisasi kapas melalui politik 

sehari-hari mereka yang melekat dalam perilaku mereka sebagai 

petani.Berikut ini adalah temuan empirik yang menggunakan kasus 

komoditisasi kapas sebagai salah satu bentuk dalam usaha membangun 

ekonomi desa. 

 

Ekonomi Kapas di  Desa Tanamanang  

Penduduk Desa Tanamanang percaya bahwa benih kapas 

(kamba) adalah salah satu benda yang dibawa oleh nenek moyang 

mereka dari langit 2 .Benih itu harus ditanam agar dapat digunakan 

untuk membuat pakaian ketika manusia hidup di bumi. Pesan itu 

melekat dalam kehidupan penduduk desa sehingga hampir di setiap 

kampung  tradisional (paraingu/kotaku) tumbuh pohon kamba di 

                                                           
2Cerita rakyat  tentang asal usul kapas penulis sajikan pada bagian lampiran dalam 
buku ini 
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sekitar halamannya.  Walaupun sengaja ditanam, kamba humba(kapas 

Sumba) dibiarkan tumbuh tanpa perawatan khusus. Pada masa lalu, 

nenek moyang menanam kambahumba dengan cara sederhana; mulai 

dengan pemilihan biji kapas kemudian langsung ditanam di sekitar 

kampung, dan dibiarkan tumbuh alami seperti yang diceritakan oleh 

seorang informan sebagai berikut: 

“nene-nene dulu pili-pili memang itu biji kamba yang baik,  
(biji yang baik itu yang bagaimana? tanya penulis) 
…eeiii…dorang pilih yang besar dan tida ada lubang begitu. 
Lalu abis itu tanam begitu saja….dorang sebar-sebar di 
kintal, tidak tanam bae-bae, hanya tumbuh begitu saja di 
kintal sana….itu kapas sumba begitu…”  (KL, Juli 2013) 

Tanaman kapas dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun dan 

“berbunga”3  berkali-kali sampai tanaman itu mati sendiri.Walaupun 

termasuk dalam tanaman perdu, kamba humba yang ditanam pada 

masa nenek moyang bisa mencapai tinggi hingga sekitar 2 meter.Pada 

saat penelitian lapangan dilakukan penulis beruntung menemukan 

beberapa perdu kamba humba di halaman rumah (kintal) seorang 

penduduk.Tanaman kapas lokal yang tersisa itu tampak dibiarkan 

tumbuh liar bercampur dengan semak-belukar lainnya. Sayang tidak 

ada informasi tentang perkiraan  jumlah produksi kapas lokal di masa 

lalu.  

Bila kapas sudah “berbunga”, perempuan dan anak-anak akan 

memetiknya dan menyimpannya dalam mbola 4 .  “Bunga”  kapas 

kemudian dibersihkan lalu dipisahkan antara serat dari bijinya sebelum 

dibuat benang dengan alat tradisional. Umumnya pekerjaan memetik, 

membersihkan, dan membuat benang dilakukan oleh 

perempuan.Setelah musim panen (padi) dan sebelum musim tanam 

berikutnya tiba, para perempuan dewasa akan memintalnya menjadi 

benang dan kemudian menenunnya menjadi kain. Proses membuat 

benang dari kamba humba cukup rumit dan membutuhkan waktu 

yang panjang. Dapat dikatakan, sebagian besar produksi kapas 

                                                           
3Istilah lokal (emik) yang digunakan untuk menunjukkan serat kapas 
4 Keranjang yang terbuat dari daun pandan 
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digunakan oleh penduduk sendiri untuk dijadikan benang sebagai 

bahan baku membuat hinggi (kain) dan lau (sarung). Selain dijadikan 

benang, serat kapas juga digunakan sebagai sumbu pelita pada masa 

lalu. 

Pada sekitar tahun 1980-an benang sintetis semakin banyak 

diperjualbelikan di pasar.Pengrajin tenun merasa lebih praktis 

menggunakan benang sintetis daripada harus membuat benang sendiri 

dari kapas.Penggunaan benang sintetis mendorong mereka bisa 

memproduksi tenun ikat lebih cepat.Seiring dengan meningkatnya 

penggunaan benang sintetis, tanaman kapas menjadi semakin tidak 

penting.Namun tidak diketahui secara pasti kapan kamba humba 

“hilang” di sekitar Desa Tanamanang. Adapun jawaban tentang 

bagaimana kamba humba “hilang”  di sekitar Tanamanang berbeda 

antara perempuan dan lak-laki. Ketika ditanya bagaimana kamba 
humba hilang, seorang informan perempuan menjawab: 

“..kan suda ada itu benang toko,….jadi tida ada lagi yang 
pahudur5…tida ada lagi yang urus itu kapas sumba…dorang 
kasi tinggal suda…” (RDA, Juli 2013)  

Sementara itu, jawaban informan laki-laki tentang “hilangnya” 

kamba humba atau kapas lokal adalah beriku ini: 

“Tahun tujupuluhan itu hari saya liat satu-satu masih ada itu 
kamba humba…karena datangnya sapi-sapi brahma, dia 
makan semua tanaman…,dia makan kasih habis itu….. dia 
makan itu dia punya daun,…dia tunas lagi, dia sikat kasi 
habis…karena adanya hewan yang bantuan pemerenta, jadi 
makan ini barang sampai habis, kalau tidak mungkin masih 
ada sekarang...”  (UYH, Agustus 2013) 

Narasi tentang ekonomi kapas di Desa Tanamanang pada masa 

lalu menggambarkan beberapa hal; Pertama, kapas identik dengan 

kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi–budaya penduduknya. Produksi dan 

konsumsi kapas (kamba humba) dianggap penting oleh penduduk 

karena terkait dengan mitos tentang  pesan nenek moyang. Kamba 

                                                           
5Pahuduradalah bahasa lokal yang artinya „memintal/membuat benang‟ dengan cara 

tradisional 
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humba yangtelah dijadikan lau dan hinggi bukan hanya digunakan 

sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu dari barang-barang yang 

dipertukarkan dalam kegiatan adat-istiadat. Bahkan, penduduk tidak 

jarang menjual kain tenun bila ada kebutuhan akan uang tunai. Namun 

kontribusi tanaman kapas pada ekonomi rumah tangga penduduk desa 

berubah ketika benang sintetis dan intervensi pembangunan hadir di 

desa itu.Kedua, walaupun penting dalam kehidupan sehari-hari, 

namun budi daya kapas secara tradisional yang sangat sederhana 

menunjukkan tanaman itu sendiri kurang diperhatikan oleh penduduk. 

Tidak ada informasi tentang pengembangan  tanaman itu oleh 

penduduk, dan bahkan tidak ada usaha melindunginya ketika terancam 

punah. Hal ini menunjukkan sejak dahulu tanamanan kapas bukanlah 

tanaman yang menjadi prioritas penduduk desa. 

 

Komoditisasi Kapas dan Ekonomi Rumah Tangga Petani di Tanamanang 

Ketika pemerintah pusat menetapkan pelaksanaan PAKN, 

penduduk desa yang menjadi anggota kelompok tani di Desa 

Tanamanang didorong untuk memproduksi kapas dengan cara yang 

berbeda dari cara yang selama ini mereka ketahui.  Benih kapas 

bantuan pemerintah harus ditanam di lahan yang berbeda dari kamba 
humba, dengan aturan dan pola tanam tertentu.Budi daya kapas 

dengan cara „baru‟  membutuhkan lahan khusus untuk 

pengembangannya, baik di kebun lahan kering (woka) maupun di 

kebun pinggir sungai (mondu). Kapas yang ditanam di mondu 

dilakukan dengan pola tanam monokultur karena lahan tersebut 

dijadikan kebun kapas percontohan atau demonstrasi plot (demplot) 

bagi pengembangan kapas di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Petani 

pengelola demplot diminta menanam seluruh lahannya dengan kapas 

dan dilarang menanam tanaman lain karena akan mengundang hama 

bagi tanaman kapas. Setelah kapas selesai dipanen, barulah mereka 

diperbolehkan menanam kembali lahannya dengan tanaman pangan 

seperti biasanya.  Di woka, kapas ditanam dengan pola tanam tumpang 

sari (intercropping) bersama-sama  jagung dengan aturan 2 larik (baris) 
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jagung dan 3 larik (baris) kapas untuk menghindari serangan hama 

pada tanaman kapas. Di kedua jenis kebun itu tanaman kapas harus 

dipelihara sesuai aturan dari pemerintah yang disampaikan oleh 

penyuluh6 dari Dinas Perkebunan.Setelah kapas selesai dipanen dalam 

waktu 4-5 bulan, tanaman itu harus dibabat habis dan dibakar. Selama 

petani terlibat dalam program pengembangan kapas, pemerintah akan 

menyediakan benih kapas baru padasetiap tahun anggaran.  

Narasi di atas menggambarkan perubahan cara produksi kapas 

yang diintervensi oleh pemerintah melalui pelaksanaan PAKN. 

Penduduk desa yang terbiasa menanam kapas dengan cara tradisional 

didorong untuk merubah kebiasaan mereka. Kapas yang sejak dahulu 

ditanam di halaman sekitar rumah, kini harus ditanam di kebun yang 

biasanya digunakan untuk menghasilkan bahan pangan.Kapas yang 

biasanya ditanam seadanya, kini harus ditanam sesuai dengan aturan 

tertentu.Kapas yang biasanya dibiarkan tumbuh tanpa perawatan, kini 

harus dirawat dengan pupuk dan obat-obatan khusus. Perubahan cara 

produksi tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut; pertama, 

petani harus menyiapkan lahan khusus untuk budi daya kapas. 

Sementara lahan yang sesuai untuk bercocok tanam jumlahnya 

terbatas.Dengan demikian petani harus mengorbankan lahan untuk 

tanaman pangan menjadi lahan untuk budidaya kapas. Kedua, aturan 

budi daya kapas dengan cara baru itu menyebabkan petani harus 

menyediakan waktu dan tenaga lebih banyak untuk mengurus 

tanaman kapas.  Padahal, penghidupan petani di Desa Tanamanang 

bersifat polipalen (polyvalent) karena selain bercocok tanam di kebun, 

mereka juga mengerjakan sawah, menggembalakan ternak di padang, 

dan juga pergi ke laut. Perubahan cara produksi kapas itu justru 

menambah beban kerja petani yang mengandalkan diversifikasi 

penghidupan untuk bertahan hidup pada ekologi sabana.  

Salah satu alasan komoditisasi kapas adalah meningkatkan 

ekonomi rumah tangga petani. Dalam skema PAKN, kapas produksi 

                                                           
6Istilah emik yang digunakan informan untuk menyebut tenaga kontrak pendamping 
(TKP) dan petugas lapangan pembantu  tenaga kontrak pendamping (PLP-TKP) 
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petani akan dibeli oleh PT AAI, sebuah perusahaan perkebunan kapas 

swasta yang berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Sumba 

Timur, dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Penentuan 

harga dan kesepakatan lainnya yang terkait dengan komoditisasi kapas 

disampaikan kepada petani oleh petugas dari dinas perkebunan yang 

didampingi pegawai perusahaan pada pertemuan sosialisasi program 

nasional tersebut. Pada tahun 2009 kapas petani dibeli perusahaan 

dengan harga Rp. 2.000,-/kg.Selain penetapan harga, salah satu “janji” 

pemerintah dan perusahaan adalah mengambilsendiri hasil panen 

kapas dari petani di lokasi kebun.Pembayaran akan segera dilakukan 

setelah hasil panen kapas itu selesai ditimbang di tempat. Namun 

dalam kenyataannya hasil panen kapas yang sudah disiapkan petani 

tidak segera diambil petugas.  Ketika akhirnya petugas dari perusahaan 

kapas datang, uang pembelian kapas pun tidak langsung dibayarkan. 

Hasil panen kapas yang sudah ditimbang oleh petani di rumahnya 

dibawa ke lokasi perusahaan dan ditimbang kembali.Pembayaran kapas 

dilakukan di lokasi perusahaan kapas setelah kapas ditimbang kembali 

oleh pihak perusahaan. Salah seorang informan mengaku kecewa 

karena hasil  panen kapas yang sudah ditimbangnya sendiri ternyata 

lebih sedikit dari hasil timbangan perusahaan. Akibatnya, uang yang 

diterimanya sebagai pembayaran atas penjualan kapas tidak sesuai 

dengan yang diharapkannya. 

Pengalaman lain yang terkait dengan usaha peningkatan 

pendapatan rumah tangga petani diceritakan seorang informan 

perempuan seperti yang disajikan secara singkat pada box 8.1 berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

Box 8.1 : Ketika mondu penuh dengan kapas 
 
RBN adalah istri seorang anggota kelompok tani pengelola demplot kapas. Ketika 
kebun-nya digunakan untuk budi daya kapas ia tidak dapat lagi menanam ubi, 
jagung atau sayur-sayuran. Lahan mondu mereka seluruhnya ditanami kapas 
sesuai dengan petunjuk dari penyuluh. Akibatnya, ia tidak saja harus membeli 
sayur di pasar , tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menambah pendapatan 
rumah tangga yang selama ini bisa didapatnya dari kebun. Sementara itu pasar 
penjualan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sabun, gula, 
kopi, dan minyak tanah. Ketika lahan mereka ditanami kapas, ia tidak bisa lagi 
menjual hasil kebun. Ia harus sabar menunggu selama 4-5 bulan sebelum kapas 
bisa dipetik dan dikumpulkan cukup banyak sebelum  dijual. Jika petugas dari 
pemerintah atau perusahaan kapas datang tepat waktu, maka mereka bisa segera 
mendapat uang.Namun seringkali petugas dari pemerintah atau perusahaan 
datang tidak menentu dan mereka harus menunggu cukup lama sebelum bisa 
menjualnya. Hal ini diperparah lagi karena uang hasil penjualan kapas langsung 
diterima suaminya, sehingga seringkali habis bukan untuk keperluan rumah 
tangga 
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Pengalaman-pengalaman yang ditemukan menunjukkan 

bahwa tujuan komoditisasi kapas untuk meningkatkan pendapatan 

rumah tangga di Desa Tanamanang justru mengancam ekonomi rumah 

tangga dan penghidupan mereka. Lalu, apa yang dilakukan petani 

menanggapi hal ini? 

 

Penolakan Sehari-hari Petani  Kapas di Tanamanang  

Berdasarkan intepretasi di atas, petani yang terlibat dalam 

komoditisasi kapas merasa terbeban menerimaprogram bantuan 

nasional itu. Namun posisi mereka dalam struktur masyarakat „modern‟  

membuat mereka sulit mengemukakan pendapat. Para petani ini pun 

hanya berani melakukan apa yang disebut Kerkvliet (2009) sebagai 

“politik sehari-hari” untuk menujukkan penolakan mereka pada 

komoditisasi kapas. Adapun penolakan yang dilakukan petani dapat 

dibedakan dalam beberapa bentuk.  Bentuk pertama adalah menyebut 

kapas bantuan pemerintah PAKN dengan istilah “kapas proyek” 

(kamba proyek) atau “kapas pemerintah” (kamba maparenta).Istilah ini 

menunjukkan dua hal; pertama, kapas bantuan sosial tersebut dianggap 

sebagai bagian dari „proyek‟ pemerintah.Kata „proyek‟ umumnya 

tradisional (pranggang) hanya tersedia seminggu sekali dan letaknya cukup 
jauh dari kampungnya.Ia harus membayar sejumlah uang untuk biaya 
transportasi sekaligus mengeluarkan uang untuk berbelanja. Saat  masih 
menanam sayur-mayur dan ubi di lahannya, ia dapat menjual sedikit dari 
hasil kebun itu ketika membutuhkan uang tunai. Pada hari pasar, yaitu setiap 
Sabtu, hasil kebun ia bawa ke pranggang untuk dijual. Uang hasil penjualan 
digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sabun, gula, kopi, 
dan minyak tanah. Ketika lahan mereka ditanami kapas, ia tidak bisa lagi 
menjual hasil kebun. Ia harus sabar menunggu selama 4-5 bulan sebelum 
kapas bisa dipetik dan dikumpulkan cukup banyak sebelum  dijual. Jika 
petugas dari pemerintah atau perusahaan kapas datang tepat waktu, maka 
mereka bisa segera mendapat uang.Namun seringkali petugas dari pemerintah 
atau perusahaan datang tidak menentu dan mereka harus menunggu cukup 
lama sebelum bisa menjualnya. Hal ini diperparah lagi karena uang hasil 
penjualan kapas langsung diterima suaminya, sehingga seringkali habis bukan 
untuk keperluan rumah tangga 
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berkonotasi negatif karena selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan hanya untuk menghambur-hamburkan uang, 

atau untuk keuntungan sebagian orang, bukan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Kedua, istilah „kapas pemerintah‟ bisa diartikan sebagai 

kapas yang berasal dari pemerintah, tetapi juga dapat dimaknai sebagai 

kapas milik pemerintah.Walaupun kedua arti kata itu berbeda secara 

substansial, namun kedua-duanya menunjukkan bahwa kapas identik 

dengan pemerintah. Dalam hierarki sosial di Desa Tanamanang, 

pemerintah mempunyai posisi yang lebih „tinggi‟ daripada kelompok 

masyarakat petani, sehingga istilah tersebut menunjukkan relasi sosial 

yang tidak setara antara petani dan pemerintah. Penggunaan istilah 

„kapas proyek‟ dan „kapas pemerintah‟ dapat digolongkan sebagai 

penolakan penduduk desa secara simbolis seperti yang didefiniskan 

oleh Anagol (2008). Berdasarkan studinya pada masyarakat India, ia 

memberikan contoh bagaimana perempuan India pada masa lalu 

menggunakan puisi, lagu, tarian, dan literatur untuk mengungkapkan 

protes mereka pada ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara laki-laki 

dan perempuan pada masa itu. 

Bentuk penolakan berikutnya adalah pelanggaran perjanjian 

yang telah disepakati antara petani kapas dan perusahaa kapas. Bentuk 

pelanggaran pertama adalah dengan menanam benih kapas tidak sesuai 

aturan.Petani penerima bansos kapas PAKN yang yang kecewa atas 

pengalaman membudidayakan kapas melakukan bentuk penolakan ini 

pada musim tanam berikutnya.  Benih kapas yang seharusnya ditanam 

bersamaan dengan benih jagung di wokadengan aturan tertentu (2 

baris jagung diselingi 3 baris kapas ) tidak dilakukan sesuai aturan. 

Kesempatan untuk melakukan hal itu semakin terbuka lebar ketika 

ternyata benih kapas bantuan sosial PAKN terlambat mereka terima.  

Petani segera memenuhi lahan mereka dengan jagung dan hampir 

tidak menyisakan ruang untuk ditanami kapas. Ketika akhirnya benih 

kapas mereka terima, ternyata banyak yang sudah rusak sehingga tidak 

bisa ditanam. Akhirnya benih yang tersisa hanya ditanam 

sembarangan, seperti yang diungkapkan seorang informan berikut ini : 
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“Sekarang dorang programkan untuk tanam kapas, sampai 
hujan turun, orang sudah siap mau tanam, bibitnya belum 
ada.Akhirnya masyarakat langsung tanam jagung suda,…. 
Jadi dia rata semua dengan jagung, kemudian datang bibit 
dan bantuan lainnya seperti pupuk, obat, apa segala 
macam…. Tapi itu bibit banyak yang busuk… Yang sisa kita 
tanam suda di sela-sela jagung dan pinggir-pingir kebun ….” 
(UNP, November 2012) 

Pelanggaran kesepakatan yang kedua terkait dengan distribusi 

hasil panen kapas.Keterlambatan pengambilan hasil panen kapas 

rupanya disesalkan petani.Kapas yang sudah selesai dipanen 

dantertumpuk rapi dalam karung, hingga berbulan-bulan belum ada 

petugas yang datang mengambil dan membelinya.Petani yang tidak 

sabar menunggu akhirnya menjadikan kapas mentah itu sebagai pengisi 

bantal dan kasur, menggantikan fungsi kapok yang umumnya 

digunakan penduduk. Hal itu juga dilakukan karena khawatir bila 

kapas terlalu lama disimpan di rumah akan berbahaya jika sampai 

terbakar. Rumah mereka yang umumnya terbuat dari bahan kayu dan 

beratap alang membuatnya tidak mau mengambil resiko menyimpan 

barang yang mudah terbakar  di rumah mereka, seperti pernyataan 

berikut ini: 

“ ..kan lama ini baru datang ambil…eeiii, saya ambil suda 
buat ganti ini bantal,…dengan kasur, begitu….lumayan 
juga,… tida perlu lagi cari itu kepok 7 ….masalahnya kita 
takut juga ibu….ini barang ini gampang terbakar 
tho?!?…..jadi kita takut kalau sampai terbakar, abis juga kita 
punya rumah!” (UNP, November 2012) 

Jika kasus pelanggaran di atas disampaikan oleh informan laki-

laki, lain lagi pengalaman yang  disampaikan oleh seorang informan 

perempuan. Daripada menunggu petugas dan menjual kapas hasil 

panennya, ia justru membuat benang, seperti diungkapkannya berikut 

ini: 

“…karena dorang lama baru ambil ini kapas, kita pahudur 
suda…kita buat benang untuk bikin kain….(penulis 
bertanya: apa bisa jual itu benang ko?)…..bisa juga kalau kita 
mau jual…” (RDA, Juli 2013) 

                                                           
7Istilah emik untuk „kapuk‟ 
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Sementara itu, petani pengelola demplot di mondu punya 

bentuk penolakan yang berbeda. Pengalaman yang mengecewakan 

dalam melaksanakan komoditisasi kapaspada TA 2008/2009 dan 

2009/2010 menyebabkan petani pengelola demplot di mondu (kebun di 

pinggir sungai) memberanikan diri untuk menolak komoditisasi kapas 

dengan cara lebih tegas. Mereka bersepakat untuk tidak mau lagi  

memperpanjang penggunaan lahan mondu mereka sebagai lokasi 

demplot pengembangan kapas pada TA 2010/2011 dan seterusnya. 

Alih-alih menceritakan pengalaman pahit dan kekecewaan mereka 

pada pemerintah akibat penggunaan lahan sebagai demplot kapas, 

petani justru menggunakan bencana banjir yang melanda lahan 

mondumereka sebagai alasan utama penolakan mereka.Alasan itu 

memang masuk akal mengingat hampir setiap tahunmondu 

Kalionggamengalami banjir. Namun justru banjir sungai itulah yang 

sebenarnya menyebabkan terjadinya mondu. Secara teori, lahan di 

pinggir sungai yang disebut mondu terbentuk akibat  lumpur yang 

dibawa banjir sungai ketika meluap sampai ke dataran di pinggir 

sungai. Lumpur itu sebenarnya adalah lapisan tanah subur di daerah 

yang lebih tinggi yang terkikis air sungai akibat banjir 8 . Dengan 

demikian banjir sungai yang terjadi justru memelihara kesuburan  dan 

keberlanjutan mondu. Itu sebabnya pada masa lalu mondu baru 

ditanami pada akhir musim hujan, setelah lapisan lumpur baru yang 

subur cukup kering untuk ditanami sekaligus juga menghindari 

serangan banjir yang dapat merusak tanaman pangan petani. 

Penolakan petani secara halus itu diterima pemerintah 

sehingga Dinas Perkebunan Sumba Timur pun tidak memperpanjang 

mondu Kaliongga sebagai lokasi demplot pengembangan kapas. Dinas 

Perkebunan kemudian menyewa lahan lain seluas 3 ha untuk menjadi 

lokasi demplot pengembangan kapas. Tiga orang petugas penyuluh 

kapas dari Dinas Perkebunan mengelola demplot baru yang lokasinya  

                                                           
8
 Sumber: diskusi informal dengan  Sarah Hobgen, Ph.D seorang ahli pengelolaan 

sumber daya alam dari Universitas Charles Darwin, Australia yang menulis tentang  
erosi dan sedimentasi  pada DAS Kambaniru di Sumba Timur.  
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tidak jauh dari lokasi demplot lama. Pada Bulan Mei 2013, banjir 

bandang kembali melanda sungai Kaliongga dan merusak kebun jagung 

petani di Desa Tanamanang, termasuk demplot kapas yang baru 

tersebut.  

 

Kesimpulan 

Komoditisasi kapas di Desa Tanamanang ditanggapi oleh petani 

melalui bentuk-bentuk politik sehari-hari, khususnya dalam bentuk 

resistensi sehari-hari petani (everyday forms of peasant resistance), 
atau resistensi tersembunyi (hidden resistance) seperti istilah yang 

digunakan Scott (1985, 1993). Namun jauh daripada perilaku yang 

berbahaya dan destruktif, resistensi atau penolakan petani hampir 

tidak nampak karena melebur dalam perilaku kehidupan mereka 

sehari-hari sebagai petani. Resistensi petani dilakukan dalam bentuk-

bentuk yang didefinisikan oleh Anagol (2008) sebagai; resistensi 

simbolik, resistensi terbuka, dan resistensi asersi.Resistensi simbolik 

dapat ditangkap melalui istilah lokal yang digunakan petani untuk 

menyebut tanaman kapas yang berasal dari bantuan pemerintah. 

Sebutan itu dapat digolongkan sebagai bentuk resistensi simbolik 

karena ada konotasi negatif yang melekat dalam sebutan itu.Resistensi 

terbuka dapat diamati dan tampak dalam kegiatan sehari-hari petani. 

Dalam konteks komoditisasi kapas di Desa Tanamanang, resistensi 

terbuka dilakukan dengan cara melanggar aturan tanam dan melanggar 

kesepakatan dalam penjualan hasil panen kapas. Dengan demikian, 

resistensi terbuka dalam studi ini berbeda dengan definisi resistensi 

terbuka Anagol (2008) yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk 

perlawanan yang destruktif dan membahayakan orang lain. Bentuk 

resistensi ketiga dapat disebut sebagai resistensi asersi karena terkait 

dengan tuntutan petani untuk tidak memperpanjang penggunaan 

mondu mereka sebagai lokasi demplot.Tuntutan tegas itu memang 

tidak sampai ke meja hijau, namun bentuk resistensi itu secara jelas 

menujukkan bagaimana peran petani di Desa Tanamanang. Dalam 

kenyataannya ketiga bentuk resistensi tersebut di atas terjadi secara 
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simultan, walau dapat dibedakan. Oleh sebab itu, tidak ada satu bentuk 

resistensi yang lebih menonjol daripada lainnya karena yang lebih 

ditekankan dalam studi ini adalah “kesehari-harian” petani dalam 

menanggapi komoditisasi kapas di desa mereka. 

Resistensi tersembunyi yang dilakukan petani juga 

menunjukkan dua hal; pertama, resistensi tersebut dapat dianggap 

sebagai tindakan rasional petani yang didasarkan pada nilai ekonomi 

seperti hasil kajian Popkin (1979), Hayami & Kikuchi (1982), dan 

Marzali (2003). Tanaman kapas yang membutuhkan perawatan khusus 

tidak hanya menambah alokasi waktu petani untuk bekerja di kebun, 

tetapi juga menambah biaya untuk membeli obat-obatan hama. 

Tanaman kapas juga dianggap tidak ekonomis karena benih kapas tidak 

dapat disediakan sendiri oleh petani.Bahkan, tanaman kapas harus 

dibakar habis setiap kali panen selesai.Belum lagi pembeli kapas sangat 

terbatas dan harganya pun relatif rendah dibandingkan tanaman 

lainnya.Bagi petani perempuan, komoditisasi kapas justru menutup 

peluang mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk 

kebutuhan rumah tangga. 

Kedua, bentuk resistensi tersebut terkait dengan munculnya 

hierarki sosial “modern” yang memposisikan kelompok masyarakat 

petani pada lapisan paling bawah. Hierarki tersebut menyebabkan 

petani tidak mudah mengutarakan pendapat, perasaan, bahkan 

pemikirannya. Pemerintah yang diwakili oleh PNS menyediakan 

berbagai bentuk bantuan pada petani sehingga petani menggunakan 

bentuk resistensi sehari-hari agar tidak “merusak” hubungan antara 

petani dan pemerintah.Bantuan itu menjadi penting bagi petani yang 

tinggal dalam ekologi sabana yang dinamis, penuh ketidakpastian 

akibat variabilitas iklim dan pengaruhnya.Dalam hal ini, resistensi 

sebagai salah satu bentuk politik sehari-hari petani dapat dikatakan 

sebagai bentuk pengaturan sosial untuk menjamin tersedianya bantuan 

pemerintah. 

Akhir kata, studi ini memang menunjukkan bagaimana 

masyarakat petani dalam realitas kesehariannya berjuang untuk 
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menegosiasikan hubungan sosial yang selalu terkait dengan relasi 

kekuasaan antara yang mendominasi dan yang terdominasi.Namun 

lebih jauh lagi, studi ini juga menunjukkan resistensi petani sebagai 

bagian dari politik sehari-hari petani adalah salah satu bentuk strategi 

bertahan hidup bagi masyarakat petani yang tinggal dalam ekologi 

sabana yang penuh tantangan. 
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