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Abstract 

Strategic Action Arena Theory(SAFs) (Fligstein & McAdam, 2011) is a perspective to 

understand the emergence, stability and change of social order at the meso level, where 

actors interact with each other on the basis of an understanding of the purpose of the field, 

relations with other members in the field, as well as governance that governs actions 

within the arena. This study considers the panglong charcoal business field in Bengkalis as 

a field  for Strategic Action, where various forces compete for a dominant position in 

running the panglong charcoal business. this study analyzes the interaction and 

competition between incumbents and challengers. Combining the results of interviews, 

surveys with people living in coastal areas and forest areas were then confirmed to key 

informants, including from the government and NGOs and also supported by digital data, 

about what policies have been implemented in these areas. By tracing this series of 

business developments in various events in the strategic action field, the emergence of 

mangrove forest deforestation, abrasion, consequential episodes of strife. This research 

aims to explore the development of the Panglong business Strategic Action Field, to 

understand the unexplored field of study in Indonesia. 
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Abstrak 

Teori Arena Tindakan Strategis yang selanjutnya disebutkan Strategic Action Fields (SAFs)  

(Fligstein & McAdam, 2011) adalah perspektif untuk memahami kemunculan, stabilitas dan 

perubahan tatanan sosial di tingkat meso, dimana aktor berinteraksi satu sama lain atas dasar 

pemahaman tentang tujuan dari arena, relasi dengan anggota lain di dalam arena, serta tata 

kelola yang mengatur tindakan di dalam arena. Studi ini menganggap arena bisnis panglong 

arang di Bengkalis sebagai Arena Tindakan Strategis, dimana berbagai kekuatan bersaing 

untuk mendapatkan posisi dominan dalam menjalankan bisnis panglong arang. kajian ini 

menganalisis interaksi dan kompetisi antara petahana dan penantang. Memadukan hasil 

wawancara, Survey dengan manyarakat yang bermukim dikawasan pesisir dan kawasan 

hutan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada key informan antara lain dari pemerintahan dan 

LSM dan juga didukung  data digital, tentang kebijakan apa saja yang telah diterapkan 

dikawasan tersebut. Dengan menelusuri serangkaian perkembangan bisnis ini dalam berbagai 

peristiwa di arena tindakan strategis, munculnya deforestasi hutan mangrove, abrasi, episode 

perselisihan yang konsekuensial. Riset ini bertujuan menelusuri perkembangan Arena 

Tindakan Strategis bisnis panglong arang, untuk memahami bidang kajian yang belum 

dijelajahi di Indonesia.   

 

Kata Kunci: Panglong, Akit Tribe, Mangrove Forest, Governance Unit, Strategic Action 

Field 
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Pendahuluan 

Topik tentang kebijakan hutan mangrove dan kawasan pesisir telah banyak dikaji dari 

beragam perspektif baik dalam perspektif sosiologi maupun perspektif lingkungan. Paling 

sering dikaji adalah permasalahan coastal zone dan konservasi hutan mangrove. Hutan 

mangrove yang merupakan rumah bagi populasi manusia, yang hidup di garis pantai antara 

daratan dan lautan. Awalnya pertumbuhan populasi didaerah pesisir diharapkan untuk dapat 

melanjutkan ekosistem laut pesisir dengan mendukung porsi signifikansi dari ekolomi global, 

diperkirakan sebesar $24 triliun (Brooks, et al. 2020), Ekosistem laut pesisir sangat rentan 

terhadap peningkatan dan kegiatan pengembangan intensif dan terkait perubahan lingkungan 

serta dampak dari aktivitas manusia di ekosistem laut pesisir. Cakupan dan kualitas serta 

potensi ekosistem mangrove menurun  baik itu kayu bakau, udang, rawa asin dan lain 

sebagainya, dan juga perubahan iklim serta naiknya permukaan laut, diperkirakan akan 

memperburuk tingkat degradasi kerusakan lingkungan di kawasan pesisir. Secara global 

kehilangan hutan bakau telah menurun 29%, 75% dianggap terancam dan lebih 50% telah 

hilang (Biswas, et al. 2009). Kajian tentang emergence dari pemerintah yang berasal dari 

rezim pemerintahan  yang berbeda dan policy dari kebijakan transnasional di Baltic Sea 

Region (Kapaciauskaite 2011), kajian lain tentang pengrusakan mangrove yang berimplikasi 

sumber daya di Kawasan pesisir, rusaknya ekosistem mangrove menyebabkan kehilangan 

banyak sekali potensi daerah pesisir  (Keyes, Perry and Johnson 2019). Selain itu kajian yang 

mengulas tentang kebijakan ekologi dan services dari tropical mangrove ecosystems yang 

bisa menyebabkan climate change dan local changes seperti urbanisasi (Lee, et al. 2014). 

Riset tentang lingkungan yang dilihat dari penerbitan kebijakan tentang lingkungan dan pihak 

pihak yang ikut andil dalam perumusan kebijakan konservasi lingkungan (Audrey 2020), 

Kajian terbaru hutan mangrove tentang deforestation governance yang sangat relevan dengan 

menggunakan teori strategic action field, actor yang terlibat social skill dan construction of 

internal units of governance di hutan Amazon (Carneiro, et al. 2020). 

Berdasarkan pemetaan kajian sebelumnya, fokus tulisan ini membahas stabilitas dan 

perubahan arena bisnis panglong arang akibat kebijakan wilayah konservasi dan pengelolaan 

ekosistem mangrove melalui penerbitan Peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian 

(Permenko) No.4 Tahun 2017 tentang kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja. 

Fokus penelitian ini membahas stabilitas dan perubahan arena bisnis panglong arang akibat 

kebijakan konservasi yang dikonstruksikan sebagai market field dinamis dengan merujuk 

pada konsep Fligstein and Mc Adam (2011). Field yang bisa diidentifikasi dan di analisis   
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melalui beberapa elemen dari teori field (Fligstein & McAdam, 2011). Dengan teori field ini 

mampu menjelaskan dinamika field lebih terstruktur dan detail. Terdapat perbedaan yang 

mendasar antara teori dan konsep yang membahas field. Seperti yang disebutkan Beckert 

(2010,p.613), ia memahami konsep field Bourdieu (2005) dan White (1981) cenderung 

sebagai model field yang statis. Berdasarkan pernyataan Beckert (2010) dan Fligstein dan 

McAdam (2011) mengatakan bahwa model field-nya cenderung dinamis. 

Bisnis panglong arang direpresentasikan sebagai pertarungan bisnis di bidang 

kehutanan yang terkait dengan pelarangan pengambilan sumber daya mangrove di daerah 

konservasi mangrove. Keterlibatan para actor membentuk aksi kolektif menjadi,baik individu 

maupun organisasi yang berada pada market field. Relasi tersebut membentuk struktur field, 

yang tergambar melalui posisi actor yang dikonstruksikan dalam topografi jaringan. Posisi 

pada struktur jaringan menentukan  seberapa lemah dan kuatnya power yang dimiliki oleh 

para actor. Mereka membentuk kelompok secara kolektif dengan menyesuaikan persamaan 

kepentingan strategis untuk bersaing dengan kelompok lainnya. Persaingan akan berakhir 

ketika salah satu actor mendapatkan keuntungan strategis yang diperebutkan. 

Teori Fligstein dan McAdam (2011) dipilih sebagai frame work utama penelitian ini. 

Teori field membantu dalam mengeksplorasi struktur yang membentuk arena  bisnis 

panglong arang. Sebab, field dapat diidentifikasi dan dieksplorasi melalui beberapa elemen 

dalam teori field (Fligstein & McAdam, 2011, p.2). Teori Strategic Action Fields (SAF) 

adalah perspektif teoritis yang terintegrasi berdasarkan studi gerakan sosial dan teori 

kelembagaan baru. Berfokus pada kompetisi antara sekumpulan aktor di bidang tertentu dan 

interaksi antara bidang yang berkaitan,  teori SAF berusaha untuk memahami kemunculan, 

stabilitas dan perubahan tatanan sosial pada tingkat meso. Literatur sebelumnya telah 

menggunakan kerangka teoritis ini untuk mengeksplorasi bagaimana tindakan kolektif 

(Domaradzka, 2017; Gaston, 2018) atau perubahan eksogen (Pettinicchio, 2013) 

mempengaruhi komunitas kebijakan dan kebijakan sistem implementasi (Moulton dan 

Sandfort, 2017) dari waktu ke waktu. Walaupun itu sudah hampir sepuluh tahun sejak teori 

itu dielaborasi, penyelidikan empiris dalam konteks Indonesia masih kurang .  

Riset ini berupaya untuk  menjelaskan arena bisnis panglong arang yang merupakan 

market field. Market field dipahami dimana beragam actor tersebut saling bertarung dan 

bekerja sama memperebutkan posisi dalam rangka eksistensi(social), Dominasi (politik) dan 

akumulasi (ekonomi) secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis panglong arang 
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merupakan suatu rangkaian atau system yang holistic yang disebut sebagai struktur field. 

Bisnis panglong arang tidak hanya agregat dari profesi pengambilan kayu bakau dan 

pengolahan bakau menjadi arang yang beroperasi mengambil kayu bakau untuk bisnis 

ataupun untuk keperluan subsistensi, tetapi beragam kepentingan actor maupun organisasi 

yang juga melekat dalam profesinya penting di kaji. Ketika terjadi perubahan maka 

berdampak pada actor lainnya dan mengkonfigurasi kembali struktur yang ada. Riset ini juga 

berusaha menggambarkan bentuk ruang posisi dalam upaya mengidentifikasi struktur yang 

terbentuk, memetakan posisi relative actor dan relasi yang terbentuk. 

Riset ini bermanfaat dan memiliki kebaruan teoretis yang memberikan kontribusi 

untuk memperkaya teori field Fligstein dan McAdam. Kerangka field Fligstein dan McAdam 

hanya sebatas mengkategorikan elements of SAFs yang Menyusun field secara konseptual. 

Elemen teori secara rinci belum dibahas secara detail terkait market field. Riset ini juga 

mengkonstruksi elemen the broader field environment dalam bentuk Social Network Analysis 

(SNA) sebagai rangka posisi untuk memetakan relasi posisi para kator secara visual diperkaya 

dengan mengembangkan element episode of contention dengan pemodelan episode of crisis. 

Model ini membantu para analis sosial untuk mengamati dinamika perubahan dan 

keberlangsungan krisis. 

Metode penelitian 

Penelitian ini menumpukan perhatian untuk mengeksplorasi elemen dari teori field 

Fligstein and McAdam (2011) sebagai unit analisis. Lokasi penelitian utama berada di 

pesisir utara pulau Bengkalis Provinsi Riau yang berbatasan dengan Selat Malaka. 

Selanjutnya empat daerah/ desa yang menjadi referensi pendalaman untuk melengkapi 

studi penelitian. Keempat daerah tersebut adalah Desa Berancah, Desa Jangkang, Desan 

Bantan dan Desa Kembung. 
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Gambar 1. Peta Persebaran Mangrove di Provinsi Riau tahun 2019 

Penelitian ini menumpukan perhatian yang besar untuk mengeksplorasi elemen-

elemen dari teori field Fligstein and McAdam (2011) sebagai unit analisis. Lokasi penelitian 

utama berada di kawasan pesisir utara pulau Bengkalis yang berbatasan dengan selat Malaka, 

Provinsi Riau. Selanjutnya yang menjadi lokasi referensi pendalaman untuk melengkapi studi 

penelitian dipilih berdasarkan banyaknya bisnis panglong arang yang berdiri pada desa 

tersebut. Antara lain : Desa Berancah, Desa Jangkang, Desan Bantan dan Desa Kembung. 

Hasil dan Pembahasan 

Para peneliti sosial banyak memberikan perhatian yang besar untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih baik tentang lembaga, kekuasaan, dan strategi dalam konteks 

perubahan kelembagaan. Hal ini tentu sangat berguna sekali ketika terjadi perubahan, karena 

teori-teori kelembagaan dan proses kebijakan tingkat meso dapat digunakan dalam kerangka 

analisis.oleh karenanya, telah tumbuh minat dalam menggunakan teori strategic action field, 

(SAF).  Studi ini berkontribusi pada banyak literatur tentang stabilitas dan perubahan dengan 

mengeksplorasi bagaimana menggunakan teori SAF dan bagaimana para peneliti dapat 

mengembangkannya dalam penelitian. Diawal perkembangannya, menunjukkan bagaimana 

para peneliti telah menggunakan teori field untuk memberikan kerangka holistik dan 

komprehensif yang sangat relevan untuk penelitian tentang peran lembaga, strategi, aturan, 

pembingkaian, konteks kelembagaan, dan kekuasaan dalam field. 

Artikel ini menawarkan tinjauan secara sistematis dari penggunaan dan perluasan 

teori field yang ada. Kajian ini disusun sebagai berikut: pertama, gambaran singkat tentang 

sejarah teori field secara umum, baik itu dari pemikiran Bourdieu, Neo-institusionalis, 

maupun field Fligstein dan McAdam,  adapun metode yang digunakan dalam artkel ini 

melalui tinjauan pustaka secara sistematis; dalam pemaparan hasil  dibagi menjadi dua 
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bagian. Bagian pertama mengulas kelompok konseptual utama dari pemahaman teoritis teori 

field dari beberapa perspektif, dan bagian kedua mengupas teori SAFitu sendiri di bagian 

terakhir dikupas mengapa Teori SAF digunakan dalam rencana disertasi. 

Melatarbelakangi perkembangan  teori SAF tentunya dapat dilihat sebagai kerangka 

kerja yang berguna untuk penelitian-penelitian yang berhubungan dengan agen atau aktor 

kolektif. Teori SAF berkemungkinan besar berguna untuk penelitian yang berpusat pada 

aktor yang berfokus pada perebutan kekuasaan dan politik, kekuatan aktor, mengeksplorasi 

strategic action field, melakukan cluster actor berdasarkan sub-field, incumbent, challenggers 

dan governance units, selanjutnya mengidentifikasi social skill masing-masing actor yang 

sudah terkategorisasi berdasarkan sub- field. Selanjutnya dengan Teori Field dapat 

melakukan pemetaan struktur jaringan dengan merujuk konsep broader field environment, 

dan juga melihat bagaimana dinamika field berlangsung dalam kondisi krisis. Bisa terlihat 

gambar tampilan bibliometric dibawah ini. 

 

Gambar 2.   Bibliometrik  Vos Viewer Riset Strategic Action Field  

I. Teori Field  

Konsep  field awalnya pemikiran Lewin pada tahun 1930-an (Martin, 2003). Dalam ilmu 

sosial telah dijelaskan, tiga untai utama teori field, kemunculannya dimulai dari Bourdieu 

yang memimpin pengembangan dan penerapan konsep dengan kerangka komprehensif yang 

mengacu pada ekonomi politik, antropologi strukturalis, dan sosiologi Weberian  (Bourdieu, 

1977)  dan   (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 1992).  

Bourdieu mengembangkan konsep  field sosialnya selama beberapa dekade melalui 

penelitian empiris di berbagai  field kehidupan sosial, seperti pendidikan tinggi dan pasar 

perumahan. Dari sudut pandangnya,  field adalah bagian dari kategori ruang sosial yang lebih 

luas yang muncul “ketika domain tindakan dan otoritasdibatasi, otonom, dan dimonopoli 
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(Wacquant & Akcaoglu, 2016). Bourdieu menekankan gagasan  field sebagai konfigurasi 

relasi yang didefinisikan oleh “distribusi kekuasaan (atau modal)” (Bourdieu & Wacquant, 

An Invitation to Reflexive Sociology, 1992). 

Sejak 1980-an, aliran neo-institusionalis merancang dan mengembangkan aliran 

kedua teori field yang sangat berbeda dari konsepsi Bourdieu. DiMaggio dan Powell (1983) 

mengembangkan konsep  field organisasi yang awalnya berfokus pada penjelasan kesamaan 

antara organisasi dengan lingkungan kelembagaan yang sama. Penelitian neo-institusional 

selanjutnya lebih fokus pada penjelasan konflik di lapangan (Hoffman, 1999) (Thornton & 

Ocasio, 1999) dan pemahaman tentang perubahan kelembagaan dan agensi (DiMaggio P. J., 

1988) (Garud, Hardy, & Maguire, 2007) (Wooten & Hoffman, 2016).  

Setelah pergantian abad, Fligstein dan McAdam (2011, 2012) memperkenalkan teori 

Strategic Action Field (SAF) , yang menggabungkan unsur-unsur sebelumnya teori field 

dengan aspek teori neo-institusional dan gerakan sosial. Para penulis berpendapat bahwa SAF 

memang demikian unit fundamental dari aksi kolektif dalam masyarakat (Fligstein & 

McAdam, 2011, p. 3). SAF didefinisikan sebagai sebuah tatanan sosial meso-level di mana 

para aktor (yang dapat menjadi individu atau kolektif) selaras dan berinteraksi satu sama lain 

atas dasar pemahaman bersama (yang tidak berarti konsensual) tentang tujuan dari field itu 

sendiri, hubungan dengan orang lain dalam field  (termasuk siapa yang memiliki kekuasaan 

dan mengapa), dan aturan yang mengatur tindakan yang sah di lapangan (Fligstein & 

McAdam, 2011, p. 9). Konsep ini banyak meminjam istilah dari Bourdieu, termasuk gagasan 

bahwa  field tidak ada secara independen dari persepsi dan definisi aktor (misalnya, 

(Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 1992).  

Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, teori SAF mengarahkan perhatian pada 

tindakan strategis yang disengaja dengan membuat pengertian agensi lebih eksplisit. Para 

peneliti telah menggunakan tiga tradisi teori field dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk 

tujuan yang berbeda. Dalam kasus Bourdieu, peneliti  umumnya menggunakan karyanya 

ketika mereka tertarik pada analisis habitus, gaya hidup, atau konsumsi  (Stepenson, Barton, 

Gnoth, Lawson, & Thordnes, 2010). Sedangkan Neo-institusionalisme telah digunakan secara 

luas dalam beberapa kerangka teoritis sentral seperti perspektif multilevel  dan pendekatan 

sistem inovasi teknologi untuk mendukung analisis institusi dan perubahan kelembagaan  

(Fuenfschilling & Truffer, 2016).  Konsep  field organisasi yang lebih spesifik hanya 

digunakan sebagai kerangka teoritis dalam beberapa kasus (Doblinger & Soppe, 2013). Saat 
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para peneliti menggunakan teori field, cenderung mengacu pada tradisi SAF. Preferensi ini 

tampaknya tidak mengherankan karena teori field neo-institusionalis memiliki cakupan 

penerapan yang lebih terbatas karena fokus aslinya pada organisasi, dan merujuk pada 

pemikiran Bourdieu. Pendekatan ini relatif sulit untuk diterapkan. Berbeda dengan tradisi 

teori field  lainnya, teori SAF memiliki beberapa karakteristik dasar yang membuatnya sangat 

sesuai untuk melihat masalah penelitian secara empiris.  

Hal ini tentu saja menarik perhatian para peneliti terutama pada proses dinamis 

dengan cara yang sesuai untuk menganalisis perubahan. Kerangka kerja SAF berorientasi 

pada aktor yang menempatkan konflik, kekuasaan, dan strategi sebagai pusat perhatian. 

Selain itu, teori ini fleksibel dalam penerapan aplikasinya. Misalnya, banyak peneliti telah 

menggunakannya untuk menganalisis proses transisi di kota atau wilayah (Fuchs & Hindere, 

2014) (Mey & Diesendorf, 2018), proses transformasi sektor ekonomi (Kungl, 2015) 

(Candido, Soule, & Neto, 2018) (Schmid, Pechan, Mehnert, & Eisenack, 2017), proses 

keputusan politik   (Hess, 2013) (Breslau, 2013) (Zhang, 2021) (Lenhart, Gabriel, Forsberg, 

& Matthew, 2020), atau pengaruh gerakan sosial  (Becker, Blanchet, & Kunze, 2016) 

(Neukirch, 2016), bagaimana penerapan kebijakan oleh governance unit  (Carneiro, Assis, 

Souza, & Dourado, 2020) 

II. Teori Strategic Action Field 

Elaborasi terbaru dari teori field adalah strategic action field yang dikemukakan oleh 

Fligstein dan McAdam (2011, 2012). Fligstein dan McAdam mensintesis wawasan 

neoinstitusionalis tentang field  didorong oleh aktor yang hidup di dunia dan mencari 

legitimasi dengan ide-ide Bourdieu tentang kontestasi dalam bidang yang terutama 

mencerminkan kekuatan aktor dominan.  

Fligstein dan McAdam (2012: 9) mendefinisikan "strategic action field" sebagai 

"suatu tatanan sosial tingkat meso yang dibangun di mana para aktor (yang dapat berupa 

individu atau kolektif) selaras dan berinteraksi satu sama lain atas dasar berbagi (yang bukan 

berarti konsensus) pemahaman tentang tujuan field, hubungan dengan orang lain di arena 

(termasuk siapa yang memiliki kekuasaan dan mengapa), dan aturan yang mengatur tindakan 

yang sah di field.  

Teori SAF sangat penting untuk memahami bagaimana aktor yang bermain dalam 

bisnis panglong arang, yang menempati posisi dalam tatanan yang dibangun secara sosial, 

berhubungan satu sama lain dalam ruangan SAFs dibangun secara sosial di mana (1) 
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keanggotaan lebih didasarkan pada subjektif daripada kriteria objektif, (2) batas-batas 

lapangan dapat bergeser berdasarkan definisi situasi dan masalah yang dipertaruhkan, dan (3) 

bidang menghidupkan bersama pemahaman kuno dari waktu ke waktu oleh anggota field 

(Fligstein dan McAdam 2012: 12-13).  

Serupa dengan field Bourdieu, keanggotaan SAF disusun menurut dinamika 

petahana/penantang, dengan para aktor yang memiliki beragam sumber daya dan bersaing 

untuk mendapatkan keuntungan. Petahana mengklaim bagian yang tidak proporsional dari 

sumber daya material dan simbolis di lapangan, dan minat serta pandangan mereka 

cenderung tidak proporsional tercermin dalam aturan dan organisasi field.  

Penantang biasanya menyesuaikan diri dengan tatanan yang berlaku di lapangan 

dengan mengambil apa yang diberikan sistem kepada mereka, tetapi mereka juga biasanya 

dapat mengartikulasikan visi alternatif lapangan. Meskipun SAF memiliki petahana dan 

penantang yang selalu bersaing, SAF tidak harus ditandai dengan hierarki dan konflik yang 

ekstrem. SAF juga dapat memiliki koalisi dan kerja sama. Fligstein dan McAdam 

memperkenalkan aktor baru yang penting ke dalam field– “unit tata kelola internal.” Aktor-

aktor ini, sering hadir dalam SAF, umumnya berfungsi untuk menjaga ketertiban di dalam 

lapangan.  

Dalam praktiknya, mereka biasanya berfungsi untuk memperkuat posisi petahana di 

dalam arena, apakah itu untuk menstabilkan penyelesaian di lapangan, menanggapi krisis 

untuk menghasilkan stabilitas, atau bertindak sebagai penghubung ke bidang lain (Fligstein 

dan McAdam).2012: 94–96). Fligstein dan McAdam (2012: 34–56) juga mengusulkan 

fondasi mikro baru dari tindakan berbasis pada pembuatan makna kolektif dan rasa memiliki. 

Landasan ini adalah apa yang mereka sebut sebagai "fungsi eksistensial sosial" – kebutuhan 

manusia yang mendalam untuk menciptakan dunia sosial yang bermakna dan perasaan 

memiliki. Untuk membangun koalisi politik, menempa identitas, dan kepentingan mode 

dalam melayani kebutuhan itu, para aktor di SAF menggunakan “keterampilan sosial ( Social 

Skill)” (Fligstein, 2001) untuk menarik makna bersama dan secara empatik berhubungan 

dengan orang lain sehingga mendorong kerja sama dan terlibat dalam tindakan kolektif. 

Kontribusi baru lainnya dari teori SAFs adalah konseptualisasi mendalam dari 

hubungan antar field. mencoba menjelaskan hanya dinamika internal field, Fligstein dan 

McAdam (2012: 59) membayangkan field sebagai suatu hal yang kompleks, jaringan multi-

dimensi ketergantungan dengan field lain. Keterkaitan seperti itu paling sering dihasilkan dari 
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ketergantungan sumber daya atau dari otoritas hukum atau birokrasi formal. Ikatan ini juga 

multi-dimensi. Pertama, seperti boneka Rusia, field dapat bersarang secara hierarkis dalam 

arena yang lebih luas, yang berarti bahwa strategic action field sangat bergantung pada field 

yang lebih luas. Kedua, field juga dapat saling ketergantungan, yang berarti bahwa field kira-

kira sama-sama bergantung. Ketiga, field dapat diikat ke sejumlah arena lain. Tentu saja, 

suatu field tidak perlu dihubungkan ke field lain sama sekali. Luasnya ketergantungan dan 

kuantitas ikatan dapat berimplikasi pada kemunculan field, stabilitas, dan perubahan. 

Teori SAF berbeda dari teori field Bourdieu dalam konsepsinya tentang aktor dan 

agensi. Bagi Bourdieu, medan adalah tempat konflik, perjuangan, dan pengejaran 

kepentingan seseorang di atas kepentingan orang lain. Bourdieu mengakui bahwa apa yang 

menjadi kepentingan seseorang dan bagaimana kepentingan itu dikejar adalah hasil dari 

dinamika sosial; mereka sesuai dengan posisi seseorang di arena, habitusnya sendiri, dan 

alokasi unik bentuk kapital seseorang. Tetapi ciri-ciri yang menentukan hubungan lapangan 

internal bagi Bourdieu tidak diragukan lagi adalah konflik dan dominasi.  

Teori SAFs berbagi konsepsi Bourdieu tentang arena sebagai perjuangan antara 

petahana dan penantang atas sumber daya dan kemampuan untuk mendefinisikan "aturan 

main", tetapi lebih jauh untuk memberikan ruang bagi fondasi mikro penting dari makna, 

identitas, kerja sama, dan tindakan kolektif yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terampil 

secara sosial. Aktor dapat terlibat dalam koalisi perjuangan dan mode kooperatif. Fligstein 

dan McAdam (2012) dengan demikian menghadirkan aktor yang lebih agen daripada dua 

teori field yang dibahas di sini. Teori SAFs berbeda dari pemikiran baik Beckert maubun 

Bourdieu dari aktor dalam arena karena secara eksplisit menjelaskan individu dan 

kolektivitas sebagai aktor arena  

Dari teori yang membahas tentang field, teori SAF memberikan konseptualisasi paling 

jelas tentang kemunculan, stabilitas, dan perubahan field (lihat Fligstein dan McAdam 2012: 

84-113; Fligstein 2013). Tidak hanya menggambarkan SAF sebagai sebuah perubahan 

internal yang konstan karena konflik dan perebutan posisi (mirip dengan bidang Bourdieu), ia 

juga melihat seluruh struktur bidang, terutama pada titik-titik tertentu dalam evolusi mereka, 

sebagai lebih tunduk pada perubahan daripada yang lain.  

SAF muncul melalui proses yang mirip dengan gerakan sosial. Bidang yang muncul 

adalah arena yang dibangun secara sosial di mana dua atau lebih aktor mengarahkan tindakan 

mereka terhadap satu sama lain tetapi belum membangun tatanan yang stabil dengan pola 
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hubungan yang rutin dan aturan interaksi yang sama. Ini terjadi melalui “mobilisasi yang 

muncul”, sebuah proses seperti gerakan sosial di mana para aktor mulai membentuk jalur 

interaksi baru dan pemahaman bersama setelah (1) secara kolektif  mengaitkan ancaman atau 

peluang, (2) mengapropriasi sumber daya organisasi yang diperlukan untuk memobilisasi dan 

mempertahankan sumber daya, dan (3) secara kolektif terlibat dalam tindakan inovatif yang 

mengarah pada interaksi berkelanjutan di ruang sosial yang sebelumnya tidak terorganisir 

(McAdam 1999; McAdam dkk.2001). Seperti halnya pada setiap tahap dalam kehidupan 

SAF, keterampilan sosial sangat penting di sini, karena para aktor membentuk pemahaman 

bersama yang telah kita diskusikan dalam tinjauan umum tentang teori SAF.  

Adapun penjelasan dari elemen-elemen dari teori strategic action field adalah; 

1. Strategic Action Fields (SAF)  

Fligstein and McAdam (2011, p. 3) menjelaskan bahwa field itu mirip dengan boneka 

Rusia. Ketika satu boneka itu dibuka maka muncul boneka yang lebih kecil. Konsep inilah 

yang memberikan argumen bahwa field tersusun dari beragam sub-field lainnya. Penjelasan 

Fligstein and McAdam (2011, p. 3) ini begitu logis untuk menjelaskan tidak menutupi antara 

satu sub field dengan sub field lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan itulah memungkinkan 

terjadinya dinamika yang berujung pada konflik di antara mereka. Batas-batas SAFs tidak 

bisa ditetapkan secara jelas, batas selalu bergeser mengikuti definisi situasi dan masalah yang 

dipertarungkan (Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 

2011, p. 4) 

2. Incumbents, Challengers, and Governance Units  

Dinamika baik konflik/perubahan dan stabilitas/tatanan merupakan refleksi 

karakteristik dari komposisi SAFs. Field terdiri dari incumbents, challengers, dan terkadang 

melibatkan governance units (Fligstein & McAdam, 2011, p. 5). Perbedaan konsepsi 

Incumbents/challengers telah menjadi perdebatan dalam teori gerakan sosial. Incumbents 

adalah para aktor yang memiliki pengaruh dominan yang tidak proporsional di dalam field 

(Fligstein & McAdam, 2011, p. 5).  

Kepentingan serta pandangannya cenderung sangat tercermin sebagai organisasi yang 

superior. Dengan demikian, tujuan field dibentuk sesuai dengan kepentingan mereka. Posisi 

para aktor yang berada di dalam field ditentukan oleh klaim yang berdasar atas pembagian 

terbesar dari sumber daya field. Namun, aturan cenderung menguntungkan pihak incumbents. 

Makna bersama cenderung memberikan legitimasi dan mendukung incumbents untuk 
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menempati posisi istimewa di dalam field. Sebaliknya, posisi challengers berada pada posisi 

yang berbeda dengan incumbents.  

Challengers menempati posisi yang kurang istimewa di lapangan dan biasanya hanya 

memiliki pengaruh yang begitu minim (Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of 

Strategic Action Fields, 2011, p. 6). Komposisi field selain terisi incumbents dan challengers, 

terdapat governance units. Unit ini bertugas mengawasi kepatuhan terhadap peraturan. Secara 

umum, governance units memfasilitasi kelancaran berjalannya fungsi sistem secara 

keseluruhan (Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 

2011, p. 6). Namun terdapat kecenderungan, incumbents memiliki pengaruh yang begitu kuat 

terhadap governance units. Logika yang digunakan oleh governance units condong sebagai 

alat pembenaran terhadap kekuatan dominan (Fligstein & McAdam, Toward a General 

Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 6) 

3. Social Skill  

Dasar menerangkan social skill tidak terlepas dari pemahaman bahwa setiap orang selalu 

bertindak strategis. Bahkan ketika diri mereka berada di dunia yang stabil. Pembahasan 

tentang social skill mencerminkan bagaimana kemampuan aktor memainkan perannya dalam 

rangka melakukan konstruksi sosial. Social skill di definisikan bagaimana individu atau aktor 

kolektif memiliki kapasitas kognitif yang mumpuni untuk membaca masyarakat dan 

lingkungannya, membuat kerangka garis perjuangan, dan memiliki kemampuan melakukan 

mobilisasi masa di dalam gerakan yang telah (Fligstein & McAdam, Toward a General 

Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 7), Social skill memiliki definisi yang konsisten.  

4. Broader Field Environment  

Kompleksitas field yang begitu luas memerlukan batasan untuk mengidentifikasi antara field 

dengan field lainnya merupakan fokus pembahasan. Hal ini masih konsisten dan memiliki 

kaitan dalam menerjemahkan SAFs yang dianggap mirip seperti boneka Rusia. Fligstein and 

McAdam (2011, p. 8) membagi batas-batas field dalam tiga identifikasi untuk 

membedakannya, pertama, antara distant dan proximate. Proximate fields mudah 

teridentifikasi dari frekuensi dan jumlah interaksi yang terus berulang antar aktor yang 

menempati arena itu. Demikian juga arena satu dengan arena lainnya, sehingga setiap 

tindakan memiliki dampak dan pengaruh di dalamnya. Selain proximate field terdapat distant 

fields yang merupakan arena di mana relasi yang terbentuk tidak memiliki ikatan yang begitu 
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kuat. Aktor yang berada di dalamnya tidak memiliki kapasitas. Setiap tindakannya tidak 

banyak mempengaruhi field secara signifikan. 

5. Exogenous Shocks, Field Ruptures, and the Onset of Contention  

Keterkaitan dan ketergantungan antar field menjadi sumber stabilitas dan perubahan 

(Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 8). 

Ketika terjadi transformasi dan perubahan yang begitu dramatis maka mempengaruhi 

dinamika field yang tersusun atas sub-field (Fligstein & McAdam, Toward a General Theory 

of Strategic Action Fields, 2011, p. 9). Kondisi demikian lah yang belum secara tegas 

disampaikan oleh Beckert (2010). Transformasi dramatis itu seperti batu yang dilempar ke 

kolam yang tenang mengirim riak kemudian memberikan dampak balik pada sub field. 

Perubahan memiliki dampak tergantung seberapa besar batu yang dilemparkan dan 

kemampuan sub-field menahan riak dari gelombang batu yang dilemparkan itu.  

Umumnya, incumbents memiliki posisi yang lebih baik daripada challengers. 

Incumbents memiliki benteng yang kokoh dari sumber daya, otoritas, akses dan kapasitas 

untuk menahan tekanan (Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action 

Fields, 2011, p. 9). Atas posisinya itu, incumbent mampu memanfaatkan posisi governance 

units untuk survive dari tekanan perubahan. Field ruptures definisikan sebagai sesuatu 

kerawanan yang berada di dalam diri field atau sub field. Dinamika atau krisis muncul tidak 

hanya datang dari luar tetapi juga muncul karena terdapat kelemahan yang ada di dalam field 

(Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 9) itu 

sendiri. Field ruptures lebih bersifat internal, kerawanan melekat pada diri aktor atau sub-

field. 

6. Episodes of Contention Episodes of contention  

Didefinisikan sebagai periode awal munculnya krisis, konflik, atau pertarungan. Hal itu 

berlangsung dan berkelanjutan antara masingmasing aktor atau sub-field. Terdapat field baru 

muncul dan field lama yang berupaya untuk tetap survive (Fligstein & McAdam, Toward a 

General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 9). Terkadang field mengalami 

kehancuran. Memanfaatkan bentuk tindakan inovatif untuk saling berhadapan vis-à-vis satu 

sama yang lain. Selain innovative action, terdapat dua ciri penting dari episodes of contention 

(a) perasaan kebersamaan tentang ketidakpastian/ krisis mengenai aturan dan hubungan 

kekuasaan yang mengatur field, dan (b) mobilisasi yang berkelanjutan oleh incumbents dan 

challengers.  
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Proses pertarungan berlangsung lama atau cepat bergantung pada ketidakpastian 

struktur dan logika dominan yang terbentuk di dalam field tersebut. Munculnya 

ketidakpastian memperkuat persepsi adanya ancaman dan peluang yang mendorong semua 

aktor untuk melibatkan dirinya. Mereka terus berjuang dalam episode ini (Fligstein & 

McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 10) dalam rangka 

memperbaiki posisinya. Selama proses pertarungan berlangsung banyak terjadi perubahan 

cara pandang aktor-aktor yang terlibat. Mereka dihadapkan dengan krisis, konflik hingga 

ketidakpastian. Pada akhirnya mereka berupaya untuk berfikir ulang mengenai aturan-aturan, 

manfaat, dan hubungan secara kalkulatif di dalam field.      

7. Settlement  

Proses pertarungan berlangsung hingga terjadi mobilisasi yang berkelanjutan oleh challengers 

dalam rangka untuk melemahkan posisi incumbents pada posisi proximate field (Fligstein & 

McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 10). Sebaliknya, 

posisi incumbents semakin kuat hingga terjadi penegasan status quo yang didukung oleh 

governance units. Kondisi ini mengarah pada penyelesaian kelembagaan baru, dengan 

memperbarui aturan-aturan arena, dan norma-norma kultural. Memasuki fase baru, arena 

berangsur-angsur surut stabil. Akibat krisis, ketertiban dan kepastian mulai di tata ulang 

kembali. Pada saat aturan arena mengalami ketidakpastian, masing-masing aktor cenderung 

lebih mudah menerima perspektif baru. Terkait dengan hal ini, mereka berusaha untuk 

terlibat dalam proses pencarian identifikasi alternatif dalam rangka menyelesaikan krisis 

(Fligstein & McAdam, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, 2011, p. 10) 

Kerangka teori yang berakar pada studi Sosiologi Ekonomi untuk mengeksplorasi 

stabilitas dan perubahan pada arena bisnis kehutanan.  Field Theory, (Strategic Action Field) 

Fligstein and McAdam (2011& 2012), sebagai pijakan utama teori yang digunakan, 

Pertama, kerangka teori ini merumuskan konstruksi teori untuk menerjemahkan market as 

field dengan menggunakan teori field Fligstein and McAdam (2011). Kedua, bagaimana 

memahami dinamika perubahan dan stabilitas market field bisnis panglong arang terkait 

pelarangan pengambilan kayu mangrove sebagai representasi pertarungan yang terjadi di 

dalam arena bisnis kehutanan. Teori umum field yang digagas oleh Fligstein and McAdam 

(2011) membantu untuk menjabarkan konsepsi field secara sistematis dan mampu 

menjelaskan bagaimana konstruksi bentuk dari field. Fligstein and McAdam (2011) 

memformulasikan teori field dari berbagai pendekatan di antaranya; konsep gerakan sosial, 

aksi kolektif, kelembagaan baru, sosiologi ekonomi, demikian struktur-agensi. Formulasi dan 
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sintesis itu dituangkan dalam bentuk Strategic Action Field (Fligstein & McAdam, 2011, p. 

1).  

Teori Field Fligstein and McAdam (2011) dipilih untuk mengeksplorasi stabilitas dan 

perubahan pada arena bisnis panglong arang, hal ini dengan alasan : 

1. Kerangka teori Strategic action field dapat merumuskan konstruksi teori untuk 

menterjemahkan bisnis panglong arang sebagai market as field. 

2. Kerangka teori Strategic action field dapat digunakan untuk memahami dinamika 

perubahan dan stabilitas market field bisnis panglong arang terkait pelarangan 

pengambilan bahan baku dari kawasan hutan konservasi. Teori field dapat juga 

digunakan untuk membantu mengkonsepsikan field secara sistematis dan mampu 

menjelaskan bagaimana konstruksi bentuk dari field. 

3. Kerangka teori field  Fligstein and McAdam (2011) dapat menjelaskan arena 

bisnis panglong arang sebagai sebuah struktur jaringan, eksistensi, stabilitas, 

dinamika dan perubahan yang terjadi pada arena bisnis panglong arang agar dapat 

lebih mudah untuk dipahami. Dengan memperkaya pembahasan melalui elemen 

of SAFs dengan melakukan serangkaian proses diantaranta : mengeksplorasi 

strategic action field, melakukan cluster actor berdasarkan sub-field, incumbent, 

challenggers dan governance units, selanjutnya mengidentifikasi social skill 

masing-masing actor yang sudah terkategorisasi berdasarkan sub- field. 

Selanjutnya dengan Teori Field dapat melakukan pemetaan struktur jaringan 

dengan merujuk konsep broader field environment, dan juga melihat bagaimana 

dinamika field berlangsung dalam kondisi krisis. 

Kesimpulan 

Seperti yang dijelaskan Fligstein dan McAdam (2012, p.17), aktor-aktor yang 

terampil itu sangat penting untuk "penciptaan identitas, pembentukan koalisi politik dan 

definisi" kepentingan kolektif” dengan maksud untuk memperoleh kerjasama dari aktor-aktor 

lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dua proses itu, dimungkinkan untuk mengamati 

penciptaan tata kelola internal unit sedemikian rupa untuk menjamin kepatuhan terhadap 

perjanjian tata kelola hutan mangrove yang ditetapkan.  

Bisnis panglong arang merupakan market field di mana banyak aktor yang saling 

terkait, baik business actors maupun non-business actors. Market field juga melibatkan state 
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actors. Mereka saling berinteraksi untuk memperebutkan keuntungan yang dipertaruhkan, 

memperbaiki posisi dan dominasi tertentu. Kondisi ini membuat mereka membentuk aksi 

kolektif seperti kolaborasi, kerja sama dan koalisi. Kemudian mereka bertarung di dalam 

ketidak-stabilan pasar sebagai upaya untuk merebut posisi di lain pihak berupaya 

mengamankan dan memproteksi bisnis mereka dari perubahan. 

Beberapa rekomendasi penelitian antara lain upaya pemerintah melakukan penataan 

hutan mangrove dan memperbaiki kesejahteraan pesisir. Meninjau Kembali peraturan dan 

kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan mangrove beserta aksi yang diharapkan 

untuk menjaga hutan mangrove tetap lestari dan masyarakat pesisir tetap sejahtera. konsepsi 

Fligstein and McAdam (2011) sebagai kerangka teoretis dalam penelitian ini memahami 

bahwa dinamika yang terjadi di dalam field akan terus berlangsung walaupun field dalam 

kondisi stabil. Dimensi field dinamis yang dipahami oleh peneliti, baik dalam pembahasan 

disertasi ini maupun konsepsi teori field Fligstein and McAdam (2011) masih belum banyak 

menguraikan bagaimana dinamika itu berlangsung. 
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