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Sustainable Livelihoods: A Case Study of the Evolution of DFID Policy
William Solesbury
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DFID Policy. Working Paper 217.UK. Overseas Development Institute
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Department  for  International  Development (DFID)  salah  satu  lembaga  internasional
yang  menggunakan  “Sustainable  Livelihoods  Approach”   (SLA)  dalam  pembuatan
berbagai kebijakan yang dianggap pro masyarakat miskin. Kebijakan mereka berkaitan
kuat dengan evolusi SLA. Salah satu kontribusi penting naskah ini adalah memberikan
gambaran rinci bagaimana kronologi pemaknaan SLA dari tahun ke tahun dari berbagai
macam lembaga sejak 1987 hingga 2001, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut: 

1987 The World Commission on Environment and Development publishes its report: Our Common
Future (the ‘Brundtland Commission report’) (1987a)

1988 IIED  publishes  papers  from  its  1987  conference:  The  Greening  of  Aid:  Sustainable
Livelihoods in Practice (Conroy and Litvinoff, eds., 1988)

1990 UNDP publishes the first Human Development Report
1992 UN holds Conference on Environment and Development 

IDS  publishes  ‘Sustainable  Rural  Livelihoods:  Practical  concepts  for  the  21st  century’
(Chambers and Conway, 1992)

1993 Oxfam starts  to  employ the  SL approach  in  formulating  overall  aims,  improving  project
strategies and staff training

1994 CARE adopts household livelihoods security as a programming framework in its relief and
development work

1995 UN holds World Summit for Social Development 
UNDP adopts Employment and Sustainable Livelihoods as one of five priorities in its overall
human development mandate, to serve as both a conceptual and programming framework for
poverty reduction IISD publishes Adaptive Strategies and Sustainable Livelihoods (Singh and
Kalala, 1995), the report of a UNDP-funded programme
SID launches project on Sustainable Livelihoods and People’s Everyday Economics

1996 Adaptable Livelihoods: coping with food insecurity in the Malian Sahel (Davies, 1996) is
published by Macmillan 
DFID invites proposals for major ESCOR research programme on Sustainable Livelihoods.
IDSled consortium wins the main award, with another award to ODG 
IISD publishes Participatory Research for Sustainable Livelihoods: A Guidebook for Field
Projects (Rennie and Singh, 1996)

1997 New Labour  administration  publishes  its  first  White  Paper  on  international  development,
Eliminating World Poverty: A Challenge for the 21st Century

1998 DFID’s Natural Resources Department opens a consultation on sustainable livelihoods and
establishes a Rural Livelihoods Advisory Group 
Natural Resources Advisers annual conference takes Sustainable Livelihoods as its theme and
later publishes contributory papers: Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can
We Make? (Carney (ed.), 1998) 
SID publishes  The Sustainable  Livelihoods  Approach,  General  Report  of  the  Sustainable
Livelihoods Project 1995–1997 (Amalric, 1998)
UNDP publishes Policy Analysis and Formulation for Sustainable Livelihoods (Roe, 1998)
DFID establishes the SL Virtual Resource Centre and the SL Theme Group 

IDS publishes ‘Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis’ (Scoones, 1998) The



FAO/UNDP Informal Working Group on Participatory Approaches and Methods to Support
Sustainable Livelihoods and Food Security meets for the first time 

1999 DFID creates the Sustainable Livelihoods Support Office and appoints Jane Clark as its Head
DFID  publishes  the  first  Sustainable  Livelihoods  Guidance  Sheets  (DFID,  1999a);
Sustainable  Livelihoods  and  Poverty  Elimination  (DFID,  1999b);  and  Livelihoods
Approaches Compared (Carney et al., 1999) 
Presenters at the Natural Resources Advisers’ Conference report progress in implementing SL
approaches and DFID later publishes these in Sustainable Livelihoods: Lessons from Early
Experience (Ashley and Carney, 1999) 
ODI publishes ‘Sustainable Livelihoods in Practice:  early application of concepts in rural
areas�’ (Farrington et al., 1999) 
DFID  establishes  the  Sustainable  Livelihoods  Resource  Group  of  researchers/consultants
Mixing it: Rural livelihoods and diversity in developing countries (Ellis, 2000b) is published

2000 DFID commissions and funds Livelihoods Connect, a website serving as a learning platform
for SLA 
FAO  organises  an  Inter-agency  Forum  on  Operationalising  Sustainable  Livelihoods
Approaches, involving DFID, FAO, WFP, UNDP, and IFAD
DFID publishes  Sustainable  Livelihoods  –  Current  thinking  and  practice  (DFID,  2000a);
Sustainable Livelihoods – Building on Strengths (DFID, 2000b); Achieving Sustainability:
Poverty Elimination and the Environment (DFID, 2000c); and more SL Guidance Sheets 
The  Sustainable  Livelihoods  Resouce  Group  establishes  a  subgroup  on  PIP  (Policy,
Institutions and Processes) 
IDS publishes ‘Analysing Policy for Sustainable Livelihoods’ (Shankland, 2000),  the final
report from its ESCOR programme 
Oxfam publishes Environments and Livelihoods: Strategies for Sustainability (Neefjes, 2000) 
The  Government  publishes  its  second  White  Paper,  Eliminating  World  Poverty:  Making
Globalisation Work for the Poor (DFID, 2000e)

2001 DFID commissions research on further development of the SLA framework; practical policy
options to support sustainable livelihoods 
Sustainable Livelihoods: Building on the Wealth of the Poor (Helmore and Singh, 2001) is
published 
DFID organises SLA review meeting of officials, researchers and practitioners

Lalu naskah ini kemudian melihat apakah terdapat keterkaitan satu sama lain antara
penelitian, kebijakan, dan praktik pengembangan SLA. Solesbury menganggap bahwa
peneliti  dan  kerja  penelitian  sangat  mempengaruhi  kebijakan  SLA dan  berlangsung
dalam berbagai  bentuk.  Terdapat  tiga  cara  untuk  melihat  dampak  positif  dari  hasil
penelitian  terhadap  kebijakan  atau  praktik  SLA  dengan  memperhatikan  jawaban-
jawaban  yang  berkaitan  dengan  “context,  networks  dan  evidence”.   Situasi  sosial,
ekonomi dan politik yang terkait dengan  tempat dan waktu sejauh ini menunjukkan
adanya  konteks  yang  menguntungkan  bagi  diterimanya  SLA  dalam  rancangan-
rancangan pembangunan internasional yang berupaya menenmpatkan masyrakat sebagai
pusat  pembangunan.  Target  pembangunan  internasional  kemudian  berfokus  pada
kesejahteraan mansia dan keberlanjutan dibandingkan daripada sebelumnya yang lebih
fokus pad apertumbuhan ekonomi. Peregsaran ini tentu di dukung oleh para penliti dan
hasil  penelitian  terkait  SLA yang  telah  berlangsung.  Hal-hal  lian  yang  membuat
diterimanya  SLA semakin  luas  adalah  tumbuhnya  lembaga-lembaga,  individu  yang
semakin  menerapkan  cara-cara  partisipatif  dalam  pembangunan  perdesaan.  Namun
konteks atau situasi yang menguntungkan seperti ini jarang terjadi sehingga  hasil-hasil
penelitian tetap perlu mencari cara untuk memperoleh dukungan untuk diterapkan.  



Terdapat  berbagai  aktor  yang  saling  berinteraksi  dalam  penerapan  SLA.  Peneliti,
pembuat  kebijakan  dan  praktisi  masing-masing  berkontribusi  dan  mempunyai
perananya masing-masing.  Bahwa praktik dan penelitian saling terhubung begitu pula
dengan  kebijakan.  Ketiganya mempunyai  hubungan dua  arah  satu  sama lain  seperti
yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
 

Komunikasi  personal  antara  berbagai  pihak  merupakan  kunci  yang  tidak.   dpaat
dinapikkan  mengapa  ekrja  penelitian  berdampak  dalam  pengambilan  kebijakan  dan
prakti  SLA.  Komunikasi  jenis  ini  memungkinkan  terjadinya  interaksi  dua  arah  ,
pertanyaan,  jawaban sehingga terbentuk diskusi yang memungkinkan berbagai pihak
membangun pengertian-pengertian dan mendalami maksud satu sama lain. Keterlibatan
dan  komunikasi  ini  menjadi  titik  kunci  mengapa  penlitian  penting  dan  mempunyai
penagruh  dalam  konsep  pembentukan  dan  penerapan  SLA.Banyak  pengaruh  utama
penelitian pada kebijakan dan praktik dalam naratif  SLA sangat  dibentuk oleh jenis
kontak pribadi seperti di sbeutkan sebelumnya. Laporan formal hasil penelitian, yang
dipekrenalkan dalam berbagai konfrensi akademik tidka akn cukup berdampak untuk
direspon oleh pembuat kebijakan tanap terus menerus mempercakpaknnya dan memberi
pengertian-pengertian ke berbagai pihak yang lebih luas. Terpenuhinya unsur konteks,
jaringan  para  aktor  serta  gagasan  yang  emnarik  dan  dapat  menajdi  bukti  yang  di
praktikkan  menjadi  kunci  mengapa  SLA berhasil  menjadi   cerita  yang  luar  biasa
mengenai  penelitian yang mempengaruhi kebijakan. 



The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction An Introduction
Lasse Krantz 

Cite: Krantz L. 2001.  The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction An
Introduction. Stockholm: Swedish International Development Cooperation Agency
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Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan mengenai apa dan seperti apa pendekatan
“Sustainable Livelihood”  (SL) dan bagaimana penerapnnya dalam usaha pengentasan
kemiskinan.  SL  diajukan  sebagai  bentuk  kritik  dari  pendekatan-pendekatan
konvensional  yang  banyak  digunakan   dalam  usaha  mengurangi  kemiskinan.
Pendekatan  tersebut  dianggap tidak  lagi  memadai  karena  terlalu  berfokus pada  satu
aspek saja. Misalnya  ekonomi. Sementara hal-hal lain yang masih, bahkan bisa jadi
determinan utama dari kemiskinan seperti kerentanan (vulnerability) dan ekslusi sosial
(social exclusion) tidak muncul sebagai bagian dari analisis. 

Naskah yang ditulis oleh Krantz ini merupakan pengantar untuk mengenali konsep SL
serta bagaimana ia dapat dipraktikkan dalam usaha mengurangi kemiskinan. Buku ini
perlu bahkan sangat mendasar sebagai pintu pembuka dan alat bantu untuk memahami
lebih  lanjut  analisis  yang  berkaitan  dengan  mata  pencaharian.  Pembahasanya  runut
mulai  dari  defenisi  SL  hingga  digunakan  menjadi  pendekatan  dalam  menekan
kemiskinan.  Lalu  menyoal  lembaga-lembaga  seperti   UNDP,  CARE  dan  DFID
menggunakan kerangka SL. Penjelasan mengenai  kelebihan dan kelemahan SL serta
bagaimana  Swedish  International  Development  Cooperation  Agency (SIDA) sebagai
lembaga  yang  menerbitkan  buku  ini  mengaplikasikan  SL  dalam  program  mereka
menjadi bagian dari buku ini. Bagian terakhir ditutup oleh daftar isu terkait SL yang
perlu diperbincangkan lebih lanjut. 

Gagasan mengenai SL pada awalnya diperkenalkan oleh  Brundtland Commission on
Environment and Development untuk menghubungkan antara yang sosial-ekonomi dan
ekologi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Lalu pada tahun
1991  United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development  (UNCED)
memperluas  konsep  SL  yang  telah  ada  dengan  menambahkan  tujuannya  untuk
mengurangi  tingkat  kemeralatan.  SL kemudian   banyak  diperbincangkan  termaksud
dalam naskah Chambers dan Conway (1992) melihat keberlanjutan mata pencaharian di
pedesaan.  Namun  sangat  menekankan  unit  analisis  pada  tingkatan  rumah  tangga
(hosuehold  level).  Sementara  bagi  Krantz  penting  juga  untuk mengenali  akses  pada
tingkatan  individu  yang  berbeda  (intra-household  level)  sebagaimana  memperluas
analisis SL pada tingkatan komunitas, konsep keluarga yang lebih luas atau organisasi.
Pandangan ini saya kira sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat dalam rumah
tangga tidak semua mempunyai akses yang sama terutama dalam lingkungan keluarga
yang  masih  bersifat  patriarki.  Cerita  mengenai  bagaimana  anak  laki-laki  lebih
didahulukan untuk bersekolah dibanding anak perempaun masih banyak terjadi. Bias
gender dalam lingkungan keluarga masih tinggi begitupula dalam konteks yang lebih



luas  berupa  organisasi,  komunitas  di  lingkungan desa,  atau lembaga adat  sekalipun.
Jenis  kelamin,  orientasi  seksual,  afiliasi  politik  masih  menjadi  pertimbangan  utama,
termaksud, agama ras dan kasta.   

Kertas kerja Chambers dan Conway menjadi titik pijak pencarian bentuk SL baik dalam
kerangka  analisis  maupun  dalam  bentuk  operasional.  Setelahnya  terdapat  berbagai
peneliti yang saling terhubung di antaranya adalah program penelitian SL dari Institute
for  Development  Studies (IDS)  di  Universitas  Sussex,  Brighton,  Inggris  dan  British
Department for International Development (DFID) yang mengoperasionalkan konsep
dan pendekatan SL berdasarkan konsep dari IDS yang kemudian dimodifikasi sesuai
kebutuhan praktikal di lembaga mereka. Kerangka awal SL diperkenalkan oleh Scoones
(1998) seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.   

Laporan  yang  dipelopori  oleh  Scoones  ini  mengelaborasi  tiga  elemen  penting  yaitu
sumberdaya,  strategi  nafkah  dan  keberadaan  serta  dinamika  organisasi.  Sumberdaya
atau  (livelihood  resources)  merupakan  hal  mendasar  untuk  membentuk  mata
pencaharian yang bisa terdiri dari aset yang kelihatan maupun yang tidak hal ini dapat
dianggap  sebagai  sumber  daya  atau  modal.  Tim  IDS  mengindentifikasi  empat  tipe
modal  yaitu;  modal  alam, modal  ekonomi atau finansial,  modal  manusia  dan modal
sosial.  Kombinasi  dari  modal  dan  kombinasi  dari  berbagai  macam  aktifitas  dalam
mencari  nafkah dapat dimakanai sebagai strategi nafkah. Selanjutnya organisasi  atau
institusi dimana mata pencaharian dibentuk menjadi bagian penting dari elemen yang
harus dianalisis 



Untuk  memahami  proses  yang  kompleks  dan  berbeda  di  mana  mata  pencaharian
dibangun, kata Scoones, tidak cukup hanya menganalisis berbagai aspek sumber mata
pencaharian dan strategi sebagai elemen terpisah. Kita juga harus menganalisis proses
kelembagaan dan struktur organisasi baik formal maupun tidak yang menghubungkan
berbagai elemen tadi serta bisa jadi mengantarkans individu atau rumah tangga kepada
sumber  mata  pencaharian  yang  tentu  akan  mempengaruhi  bentuk  strategi  nafkah.
Sementara kita tau bahwa dalam organisasi dan institusi tidak lepas dari apa yang secara
sederhana  dapat  kita  sebut  sebagai  “kekuasaan”  yang  bisa  jadi  memberikan  jalan
esklusif bagi sebagian dan menyingkirkan sebagian yang lainnya. 

Elaborasi  yang  terus  berlanjut  akhirnya  berujung  pada  bagaimana  menerapkan   SL
dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dilandasi oleh beberapa alasan yaitu pertama,
tidak ada hubungan otomatis antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kapasitas
orang  miskin  untuk  memperoleh  manfaat  langsung  dari  kondisi  ekonomi  yang
membaik.  Kedua  kemiskinan  bagi  yang  miskin  bukan  sekedar  soal  ekonomi  atau
pendapatan tetapi mempunyai dimensi yang luas seperti soal kesehatan, pendidikan atau
akses  dalam  memperoleh  layanan  sosial  lainya.  Ketiga  adanya  kesadaran  bahwa
berbagai  dimensi  terkait  kemiskinan berkait  kelindang sehingga perbaikan pada satu
dimensi bisa berefek positif pada dimensi lainnya.  Akhirnya, melakukan analisisi SL
harus  melibatkan secara  aktif  subjek penelitian  mengingat  kondisi,  kendala,  persefsi
yang berbeda atas makna SL dalam setiap kehidupan individu atau rumah tangga bisa
jadi berbeda sehingga mereka harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengetahuan,
pengalamannya dalam praktik SL dalam hidup keseharian.  

------

Banyak  lembaga  internasional  yang  menerapkan  konsep  SL  baik  dalam  kerangka
analitis  maupun  dalam tataran  praktik  program.  Meskipun  terdapat  perbedaan  yang
didasarkan pada konteks spesifik  lembaga masing-masing tapi setidaknya mempunyai
kesamaan umum di antaranya fokus melihat mata pencaharian orang miskin, pemilahan
sektoral  tidka  menjadi  titik  masuk  program  namun  dimulai  dari  mengidentifikasi
kondisi eksisting terkait mata pencaharain masyarakat untuk menentukana program dan
kebijakan  yang  tepat.  Terkahir  memastikan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses
identifikasi dan  implementasinya.  Semua hal ini dilakukan untuk mengetahui dimana
dan  intervensi  seperti  apa  yang  paling  tepat  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  SL
dianggap sebagai pendekatan “akupuntur” yaitu menepatkan jarum di tempat yang tepat.

Ketika SL diterapkan oleh berbagai lembaga internasional seperti CARE, UNDP dan
DFID  pemaknaan atas SL itu sangat tipis dan paling menonjol terletak pada bagaimana
SL digunakan  dan   diimplementasikan  oleh  masing-masig  agensi.   Seperti  CARE
LEBIH  mendukung  keamanan  penghidupan  rumah  tangga  di  tingkat  komunitas
sementara  UNDP dan DFID bekerja di  tingkat  komunitas namun menekankna juga
pentingnya soal lingkungan atau kebijakan yang lebih luas. 

Akhirnya, kerangka kerja SL DFID menyoroti kebutuhan untuk memberikan perhatian
khusus pada 'kelompok rentan', termasuk wanita, ketika melakukan analisis SL reguler,
yang  kemudian  dilengkapi  dengan  Analisis  Gender  khusus.  Dalam  pengertian  ini,



pertimbangan jender setidaknya minimal dibahas dalam prosedur analitis dan kerangka
kerja  dari  ketiga  pendekatan.  Meskipun  pendekatan  SL  terus  menerus  mengalami
perbaikan dari waktu ke waktu dari berbagai peneliti dan lembaga namun hingga hari ini
masih terdapat beberapa hal yang dapat disebut sebagi kelemahan dari pendekatan ini
diantarnya  adalah  persolan  gender  belum  menjadi  bagian  penting  yang
dipertimbangkan,  adanya  kecendrungan  perempuan  tidak  sepenuhnya  terlibat  dan
didengarkan dalam pemberian pendapat mengenai SL dan  perlunya melihat bagiamna
konsep SL tidka hanya pada tatran rumah tangga tetapi juga melihat lebih dlaam di
kehdiupan  rumah  tangga  misalnya  perbedaan  jenis  kelamin,  usia  dll.  SL  juga
diangapbas  sektor  padahal  untuk  memperoleh  dukungan  biasanya  berbagia  macam
dukungan dan bantuan yang masuk berpijak  pada  upaya memajukan sektor  tertentu
sebab itu perlu ada siasat untuk mengatasi persoalan ini. Karena pendekatan SL juga
masih  mempunyai  berbagai  kelemahan  maka  naskah  ini  kemudian  ditutup  dengan
beberapa pertanyaan kunci seperti mem[ertanyakan kontribusinya terhadap penurunan
tingkat  kemiskinan  bagaimana  impliaksinya  terhadap  bentuk  kegiatan,  relevankah
dengan pembangunan sektoral yang tengah didorong pemerintah.



Pola Adaptasi Ekologi dan Strategi Nafkah Rumah Tangga di Desa Pangumbahan

Ahmad Choibar Tridakusumah, Mira Elfina, Dyah Ita Mardiyaningsih, Jepri Pioke, dan
Sahrain Bumulo

Sumber: Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan | Desember 2015, Vol. 03, No. 03
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Riset ini dilakukan di Desa Pangumbahan yang terletak di pesisir selatan Jawa Barat.
Berda-sarkan tipe ekologi, Desa Pangumbuhan terdiri dari kawasan pesisir, lahan basah/
persawahan  dan  lahan  kering.  Rumah  tangga  masyarakat  Desa  Pangumbahan
mengembangkan sistem mata pencaharian berdasarkan ketersediaan ketiga tipe ekologi
tersebut. Sesuai dengan tipe ekologi tersebut sebagian besar penduduk mempunyai mata
pencaharian sebagai petani, buruh. Tujuan penelitian ini sendiri mencoba untuk melihat
seberapa  jauh  pola  adaptasi  ekologi  dan  struktur  rumah  tangga  yang tinggal  dalam
masyarakat  desa  Pangumbahan  yang  ada  saat  ini.  Selain  itu  juga  mengidentifikasi
pilihan strategi  nafkah rumahtangga masyarakat  Desa Pangumbahan.  Pilihan strategi
nafkah sebagai bagian dari  sistem penghidupan masyarakat,  sangat berkaitan dengan
pola-pola adaptasi ekologi yang dilakukan.

Jika  dipetakan berdasarkan tempat  tinggal,  masyarakat  yang tinggal  di  kawasan
pesisir  Pangumbahan  umumnya  berprofesi  sebagai  nelayan  dan  penyedia  jasa
pariwisata.  Sedangkan  masyarakat  yang  tempat  tinggalnya  agak  menjorok  kedalam
(memiliki radius yang cukup jauh dari laut), umumnya berprofesi sebagai petani dan
buruh tani. Komoditi sektor pertanian yang ada antara lain berupa kelapa, tanaman padi,
semangka dan kacang-kacangan. Dari keempat komoditi tersebut, padi (beras) menjadi
komoditi  yang  paling  diandalkan  para  petani.  Karena  beras  selain  sebagai  sumber
pangan utama, juga dapat dikonversi menjadi sumber finansial yang cukup menjanjikan
untuk keberlangsungan hidup rumah tangga petani lokal.

Boleh  jadi  hampir  seluruh  wilayah  di  Pangumbahan  dimanfaatkan  pada  sektor
pertanian,  namun hal  ini  justru  tidak  mampu menciptakan stabilitas  ekonomi  setiap
rumah  tangga  petani.  Pertama,  sebab  lahan  lahan  persawahan  yang  digarap  petani
umumnya  masih  menggunakan  perangkat  yang  sederhana.  Akibatnya  sawah-sawah
yang ada di Pangumbahan dapat dikategori-kan sebagai sawah tadah hujan yang dalam
hal  ini  belum mengalami intensifikasi  yang berarti.  Selain itu,  ketimpangan struktur
agraria  menjadi  embrio  utama  dari  persoalan  ini.  Tidak  semua  lahan  pertanian
digunakan  oleh  penduduk  lokal.  Harus  diakui,  walaupun  beras  merupakan  sumber
nafkah utama petani, namun luas lahan persawahan tergolong sangat minim bila diban-
dingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa

Dinamika ekonomi di  Desa Pangumbahan memaksa rumah tangga petani  untuk
mengem-bangkan  strategi  nafkah  agar  tetap  bertahan  hidup.  Strategi  nafkah  sendiri
didefinisikan sebagai segala kegiatan atau keputusan yang diambil anggota rumahtangga
untuk  bertahan  hidup  atau  membuat  hidup  lebih  baik.  Strategi  nafkah  yang
dikembangkan  rumah  tangga  pada  umumnya  memanfaatkan  modal  yang  terbagi
menjadi empat tipe, yaitu: (1) modal alam dalam bentuk sumberdaya alam, (2) modal
ekonomi atau finansial, (3) modal manusia, dan (4) modal sosial. Berdasarkan keempat
modal, strategi nafkah yang dapat dikembangkan terbagi menjadi tiga tipe, yaitu (1)



intensifikasi  atau diversifikasi  pertanian;  (2) pola nafkah ganda (keragaman nafkah);
dan (3) migrasi.
The Sustainable Livelihoods Approach: A Framework for Knowledge Integration

Assessment
Per Knutsson

Sumber: Human Ecology Review, Vol. 13, No. 1, 2006

Kata  kunci:  human  ecology,  Sustainable  Livelihood  Approach,  rural  development,
knowledge integration

Sejak pertama kali dicetuskan oleh Robert Chambers dan Gordon Conway pada 1991,
dan didalami melaui serangkaian riset yang dilakukan oleh Institute of Development
Studies  (IDS)  University  of  Sussex,  konsep  sustainable  livelihoods telah  banyak
diadopsi oleh lembaga-lemba-ga besar seperti Oxfam, the United Nations’ Development
Programme (UNDP), and the UK Department of International Development (DFID).
Konsep ini  sendiri  didefiniskan sebagai “a livelihood is  sustainable which can cope
with  and recover  from stress  and shocks,  maintain  or  enhance  its  capabilities  and
assets, and provide sustainable livelihood opportunities for the next generation; and
which contributes net benefits to other livelihoods at the local and global levels and in
the short and long term”.

Sebagai  konsep yang mencakup hal  yang sangat  luas,  baik  dari  segi  lingkup kajian
maupun  perangkat  keilmuan  yang  memadai,  maka  integrasi  keilmuan  dalam
penggunaan pendekatan ini menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari.  Namun, sampai
sejauh  ini  tak  ada  parameter  tetentu  yang diterapkan  untuk  mengukur  sejauh  mana
pendekatan ini telah berhasil mencapai sasarannya dengan mengintegrasikan berbagai
perangkat yang diperlukan, baik secara teori, metode, atau disiplin keilmuan itu sendiri.
Tulisan  Per  Knutsson  ini  dimaksudkan  untuk  mengevaluasi  hal  ter-sebut  dengan
mengkaji sekitar 40 dokumen dari berbagai lembaga yang menggunakan pendeka-tan
ini, yaitu Livelihood Connect, Overseas Development Institute, Care, dan UNDP.

Karenanya, tulisan ini  berisi  matriks-matriks, yang berangkat dari empat pertanyaan:
diguna-kan untuk apa integrasi  pengetahuan ini? apa tujuan dari  integrasi  yang oleh
suatu  pendekatan  ini?  apa  bentuk  integrasi  yang  dijalankan  oleh  suatu  pendekatan?
Seberapa jauh integrasi dijalan-kan oleh suatu pendekatan dalam bentuk tertentu tadi?

Knutsson lalu melakukan beberapa klasifikasi. Dalam menjawab pertanyaan pertama, ia
mengajukan  bahwa  integrasi  bisa  terjadi  di  aras  produksi  pengetahuan,  diseminasi
pengetahuan, dan aplikasi pengetahuan. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua,
Knutsson  membagi  tujuan  integrasi  juga  menjadi  3,  yaitu  perluasan  (broadening),
rekonfigurasi,  dan  sintesis.  Untuk  menjawab  pertanyaan  ketiga,  ia  menyebut  bahwa
integrasi pengetahuan bisa berupa integrasi teoretik, meteodologi, sistem, dan institusi.
Dan  dalam  menjawab  pertanyaan  keempat,  ia  menya-takan  ada  beberapa  derajat
integrasi,  mulai  dari  tidak ada integrasi  (no integration),  integrasi  level  rendah (low
level integration), sampai integrasi level tinggi (high level integration).





A Theory of Access
Nancy Lee Peluso dan Jesse C. Ribot

Sumber: Rural Sociology 68(2), 2003, pp. 153–181

Kata kunci: benefit, bundles of power, property, power relation, access

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan penulisnya akan istilah “akses” yang seringkali
digunakan oleh para analis  tentang sumber daya alam dan kepemilikan,  tetapi  tanpa
definisi  yang  memadai.  Karenanya,  artikl  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  satu
konsep tentang akses dan menyajikan beberapa faktor yang memungkinkannya, serta
membedakannya dari konsep properti (kepemilikan).

Peluso  dan  Ribot  mendefinisikan  akses  sebagai  “kemampuan  untuk  mendapat
manfaat/keun-tungan  dari  sesuatu,  termasuk  objek  material,  manusia,  institusi,  dan
simbol,  berbeda  dari  properti  yang  diartikan  “hak (formal)  untuk  menikmati  atau
mengambil/mendapat  manfaat  dari  sesuatu”.  Karenanya,  dari  definisi  itu  dapat
diturunkan  bahwa  akses  lebih  tepat  dimaknai  sebagai  “sekumpulan  kekuasaan”  (a
bundles of power) yang memungkinkan pihak-pihak tertentu maraih manfaat, dan bukan
sekadar “sekumpulan hak” yang melekat pada properti. 

Formulasi akses akan mencakup pembahasan hal yang lebih luas, berupa relasi sosial
dan  kuasa  yang  memungkinkan  atau  menghalangi  manfaat  dari  penggunaan  suatu
sumber daya, dari pada berfokus pada relasi kepemilikan semata yang hanya menjadi
salah satu mekanismenya. Dalam kajian empirik, pendekatan akses akan menekankan
pada pertanyaan “siapa dapat (dan tidak dapat) menggunakan apa, dengan cara apa, dan
dalam keadaan bagaimana”. “Mendapat” di sini dimaknai sebagai bentuk penikmatan
atas beberapa macam manfaat atau aliran manfaat. Konsep manfaat ini menjadi penting,
karena manusia, masyarakat, dan institusi hidup dalam dan untuk meraih itu. Bertarung
dan bekerjasama demi mendapatkan manfaat.

Ribot  dan  Peluso  membahas  cukup  panjang  distingsi  antara  akses  dan  properti  ini,
bahkan mengalokasikan bagian pertamanya khusus untuk tema ini. Dalam pandangan
keduanya, literatur  yang masif  tentang kepemilikan bersama (common property)  dan
tenure  sumber  daya  sudah  menunjukkan  bahwa  hukum,  baik  dalam bentuk  hukum
positif,  adat,  maupun  kesepakatan  masyarakat  tidak  pernah  secara  utuh  mampu
mencakup  semua  mode  akses  sumber  daya  yang  seringkali  berada  dalam  silang
sengkarut  jaring  kekuasaan  yang  rumit.  Karenanya,  tanpa  hak  formal  sekalipun,
manipulasi ideologis dan diskursif, dan relasi produksi dan pertukaran akan membentuk
pola distribusi manfaat.

Namun, seperti  halnya properti,  relasi  akses adalah sesuatu yang dinamis dan selalu
berubah, bergantung pada posisi dan kekuasaan individu atau kelompok dalam beragam
relasi sosial. Kon-disi ekonomi-politik yang berbeda akan mengubah percaturan siapa
individu atau kelompok yang mendapat akses manfaat paling besar dari suatu sumber
daya. Karena pola akses berubah dari waktu ke waktu, maka ia mesti dipahami sebagai



proses. Pemahaman ini akan mem-bantu kita mengidentifikasi, kenapa suatu kelompok
dapat meraih manfaat di saat yang lain tidak bisa, atau padahal yang bersangkutan tidak
memiliki hak tertentu atas sesuatu. Satu pihak mungkin saja memiliki hak mengambil
manfaat atas tanah, tetapi mungkin tidak dapat menggunakannya tanpa adanya akses
pada tenaga kerja (labor) atau modal/kapital.

Tindakan  sosial  atas  akses  secara  umum  dapat  dibagi  dua,  yaitu  kontrol  dan
maintenance.  Kontrol  merujuk  pada  kekuasaan  untuk  mengarahkan  dan  mengatur
tindakan secara bebas, sementara maintenance membutuhkan suatu pengorbanan biaya
atau  sumber  daya  untuk  menjaga  suatu  akses  sumber  daya  tertentu  tetap  terbuka
baginya. Terkadang digunakan istilah ketiga, yaitu meraih/mendapatkan akses (gaining
access) yaitu proses yang lebih umum di mana akses diperoleh dan ditegakkan. Kontrol
dan  maintenance akses pararel dengan penggambaran Marx akan relasi upahan dalam
mode produksi kapitalisme. Relasi  aktor yang memiliki kapital  dengan yang bekerja
pada kapital/alat produksi pihak lain pararel dengan relasi antara aktor yang mengontrol
akses  pihak  lain  dan  yang  melakukan  maintenance atasnya,  di  mana  aktor  yang
subordinat  biasanya  akan  mentransfer  manfaat  pada  pihak  yang  memegang  kontrol
atasnya.

Dengan  kerangka  yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya,  maka  analisis  akses  akan
meliputi: 1) identifikasi dan pemetaan aliran manfaa/kuntungan tertentu; 2) identifikasi
mekanisme di mana aktor yang berbeda-beda terlibat dalam meraik, mengontrol dan
melakukan  maintenance atas aliran manfaat dan sistribusinya; 3) analisis relasi kuasa
yang mendasari mekanisme akses di mana manfaat diperoleh. Manfaat/keuntungan dari
suatu sumber daya bisa dalam aspek produk-si (semisal penanaman sawah), ekstraksi
(seperti  panen),  transformasi  produk  (menjadi  makanan  kemasan,  contohnya),
pertukaran, pengangkutan, distribusi, atau konsumsi.

Selain akses yang timbul dari hak yang dijamin hukum, ada banyak kemungkinan lain
yang  disebut  oleh  Peluso  dan  Ribot  sebagai  “structural  and  relational  access
mechanism”. Yang per-tama, akses atas teknologi memediasi akses pada sumber daya
dengan berbagai cara. Banyak sumber daya yang tak bisa diekstraksi tanpa penggunaan
teknologi, dan teknologi yang semakin berkembang akan menguntungkan pihak yang
memiliki akses terhadapnya. Tak hanya sampai di  situ,  teknologi yang tak berkaitan
langsung, yang meningkatkan dan memfasilitasi kemampuan untuk mengakses sumber
daya secara fisik juga menjadi penting, seperti, akses pada listrik dan pompa air akan
menentukan siapa yang mendapat manfaat dari air tanah untuk pengairan. Pihak yang
mempu  mengakses  mesin  berat  yang  menjangkau  hingga  area  terdalam  juga  akan
memiliki akses lebih besar dalam pemanfaatan hutan. Bahkan akses terhadap teknologi
senjata juga mesti diperhitungkan dalam hal ini.

Yang kedua  tentu  saja  akses  terhadap kapital,  di  mana  akses  pada  kekayaan secara
finansial dapat digunakan dalam proses produksi, ekstraksi, mobilisasi tenaga kerja, dan
proses lain guna mendapat manfaat dari benda atau manusia. Ia juga dapat digunakan
untuk mendapat kontrol akses sumber daya dengan membeli hak atasnya. Ia juga dapat
digunakan untuk maintaining akses, baik dengan cara sewa, membayar pungutan resmi,



atau membli pengaruh atas orang yang memegang kontrol atasnya.  Kekayaan dalam
bentuk kapital  ini  juga memungkinkan pemegang-nya mengusahakan atau  mendapat
akses  dalam bentuk lain,  seperti  privilese  untuk produksi,  pengetahuan,  dan  otoritas
tertentu.
Ketiga, akses pada pasar. Kemampuan untuk mendapat keuntungan komersial dari satu
sumberdaya  lebih  ditentukan  dari  apakah  pemiliknya  memiliki  akses  pada  pasar
daripada sekadar hak atasnya. Peluso dan Ribot mendefinisak akses pada pasar sebagai
kemampuan  suatu  individu  atau  kelompok  untuk  meraih,  mengontrol,  dan
mempertahankan kesempatan masuk dalam relasi pertukaran. Semisal, buah kemiri di
kawasan hutan Kalimantan Barat mulanya dibiarkan tumbuh liar oleh pendduduk lokal,
tetapi semenjak migrasi penduduk di Jawa yang menggunakan buah ini sebagai bahan
masakan, penduduk lokal lalu mulai mengklaim akses mereka secara eksklusif.

Keempat,  akses  terhadap  tenaga  kerja  melalui  relasi  patron-klien.  Kelima,  akses
terhadap pengetahuan, kepercayaan, praktik diskursif, dan kontrol ideologis. Keenam,
akses  pada  otoritas,  baik  dalam  bentuk  legal  maupun  pengakuan  adat.  Semisal,
pemimpin adat dapat memberi konsesi pertambangan pada tanah tertentu atas tanah adat
yang dikuasainya.



Sustainable Rural Livelihood Framework (IDS)
Scooner

Secara khusus, makalah ini mencoba untuk memeriksa berbagai pertanyaan kunci:
1. Bagaimana Anda bisa menilai siapa yang mencapai strategi nafkah berkelanjutan

dan siapa yang tidak? Dengan kata lain: apa indikator hasil yang relevan?
2. Apa sumber strategi nafkah, proses kelembagaan dan strategi penghidupan yang

penting  dalam  memungkinkan  atau  menghambat  pencapaian  strategi  nafkah
yang berkelanjutan untuk kelompok orang yang berbeda?

3. Apa implikasi praktis, operasional dan kebijakan dari mengadopsi  pendekatan
strategi nafkah yang berkelanjutan?

Strategi nafkah terdiri dari kemampuan, aset (termasuk sumber material dan sosial) dan
kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup. Strategi nafkah berkelanjutan bila dapat
mengatasi  dan  pulih  dari  stres  dan  guncangan,  mempertahankan  atau  meningkatkan
kemampuan dan asetnya, sementara tidak merusak basis sumber daya alam. Kerangka
kerja penghidupan berkelanjutan di pedesaan versi IDS memiliki sejumlah elemen dasar
(konteks, kondisi, tren; sumber-sumber penghidupan; proses kelembagaan dan struktur
organisasi; strategi penghidupan; strategi penghidupan yang berkelanjutan). Tiga fokus
pertama  pada  strategi  nafkah,  menghubungkan  kekhawatiran  atas  pekerjaan  dan
pekerjaan  dengan  pengentasan  kemiskinan  dengan  isu-isu  kecukupan,  keamanan,
kesejahteraan dan kemampuan yang lebih luas. Dua yang terakhir elemen menambah



dimensi  keberlanjutan,  melihat,  pada gilirannya,  pada ketahanan strategi  nafkah dan
alam basis sumber daya yang sebagian bergantung padanya

Kunci  pertanyaan  yang  harus  ditanyakan  dalam  analisis  strategi  nafkah  yang
berkelanjutan  adalah  mengingat  konteks  tertentu  (pengaturan  kebijakan2,  politik,
sejarah, agroekologi dan kondisi sosio-ekonomi), kombinasi sumber strategi nafkah apa
(berbagai  jenis  'modal')  yang menghasilkan kemampuan untuk mengikuti  kombinasi
strategi  strategi  nafkah  (pertanian  intensifikasi/  ekstensifikasi,  diversifikasi  strategi
nafkah dan migrasi) dengan hasil apa? Dari minat khusus dalam kerangka ini adalah
proses  institusional  (tertanam  dalam  matriks  formal  dan  lembaga  dan  organisasi
informal)  yang  memediasi  kemampuan  untuk  melaksanakan  strategi  tersebut  dan
mencapai (atau tidak) hasil seperti itu. 

Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana, dalam konteks yang berbeda, penghidupan
yang  berkelanjutan  dapat  dicapai  melalui  akses  ke  berbagai  sumber  strategi  nafkah
(modal  alam,  ekonomi,  manusia  dan  sosial)  yang  digabungkan  dalam  mencapai
berbagai strategi penghidupan (intensifikasi pertanian atau ekstensifikasi, penghidupan
diversifikasi dan migrasi). Pusat kerangka kerja adalah analisis dari berbagai formal dan
informal  faktor  organisasi  dan  kelembagaan  yang  mempengaruhi  hasil  penghidupan
yang berkelanjutan. Adanya perbedaan sumber strategi nafkah (termasuk akses terhadap
berbagai  bentuk  modal)  akan  menentukan  bagaimana  suatu  sumber  nafkah  menjadi
berkelanjutan atau menjadi gagal.

----------

Metodologi  dalam  penelitian  yang  disarankan  oleh  tulisan  ini  adalah  investigasi
lapangan,  pilihan  intervensi,  serta  pendekatan  perencanaan.  Investigasi  lapangan
ditujukan  untuk  menginvestigasi  setiap  elemen  yang  ada  dalam  framework melalui
pertanyaan kuantitatif serta kualitatif. Pilihan intervensi merupakan identifikasi matriks
kelembagaan yang menggambarkan perbedaan kelompok-kelompok orang serta strategi
nafkahnya  (jenis  modal  dengan  strategi  nafkahnya  serta  keberlanjutan  strategi
nafkahnya). Pendekatan perencanaan dilakukan setelah menganalisis temuan di lapang.
Perencanaan dilakukan sebagai upaya perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada,
untuk selanjutnya dapat memperbaiki taraf hidup semua kelompok-kelompok orang.

Penduduk  Desa  Cipeuteuy  masih  menggantungkan  kehidupan  mereka  dari  kegiatan
pertanian. Lahan yang digunakan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan
menggunakan prinsip pinjam pakai. Strategi nafkah warga yang tinggal di desa ini tidak
hanya  dari  sektor  pertanian,  tapi  juga  sektor  non  pertanian.  Terdapat  berbagai  cara
penerapan  struktur  strategi  penghidupan,  mulai  dari  intensifikasi  satu  sektor,
diversifikasi pendapatan atau pola nafkah ganda, rekayasa spasial atau migrasi. Merujuk
pada Scoones (1998), terdapat tiga klasifikasi strategi nafkah (livelihood strategy) yang
mungkin dilakukan oleh rumahtangga petani, yaitu: 

a. Rekayasa  sumber  nafkah  pertanian,  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan
sektor  pertanian  secara  efektif  dan  efisien  baik  melalui  penambahan  input
eksternal  seperti  teknologi  dan  tenaga  kerja  (intensifikasi),  maupun  dengan
memperluas lahan garapan (ekstensifikasi). 



b. Pola  nafkah  ganda  (diversifikasi),  yang  dilakukan  dengan  menerapkan
keanekaragaman  pola  nafkah  dengan  cara  mencari  pekerjaan  lain  selain
pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja
keluarga  (ayah,  ibu,  dan  anak)  untuk  ikut  bekerja–  selain  pertanian  dan
memperoleh pendapatan. 

c. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan
mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler
untuk memperoleh pendapatan. 

Namun,  semua  sektor   pendapatan  tetap  menggunakan  modal.  Kelima  modal  yaitu
modal sumberdaya alam, modal sosial, modal manusia, modal finansial, dan modal fisik
digunakan sebagai cara untuk mendukung keberlanjutan strategi nafkah mereka. Bahkan
semakin lama,  warga cenderung lebih bergantung pada sektor non petanian.  Namun
basis nafkah mereka adalah sebagai petani. Sektor pertanian yang dilakukan warga juga
dibatasi oleh akses petani terhadap lahan. Bisa dikatakan, akses petani terhadap lahan
yang dipinjam dari TNGHS belum sepenuhnya bebas. Permasalahan pemanfaatan lahan
yang dibatasi oleh sistem zonasi dan larangan perluasan menyebabkan petani tak dapat
mengintensifkan pendapatannya melalui  sektor  pertanian.  Maka dari  itu,  sektor  non-
pertanian menjadi sektor pendukung yang tepat bagi petani untuk mencukupi kebutuhan
rumahtangga. 

Strategi  pola  nafkah  ganda  banyak  dipilih  karena  memaksimalkan  pendapatan  dari
kedua  sektor  nafkah.  Strategi  nafkah  tersebut  dipengaruhi  oleh  penggunaan  lahan
pertanian yang masih bergantung pada lahan TNGHS. Petani pemanfaat lahan TNGHS
harus  bertani  dengan  dibarengi  rasa  cemas  akan  pengambilalihan  kembali  lahan
pertanian mereka. tentu hal ini tidak akan terjadi jika mereka menggunakan lahan milik
sendiri. Itu sebabnya strategi intensifikasi pendapatan pertanian tidak dilakukan. Petani
lebih cenderung mengintensifkan sektor non-pertanian atau diversifikasi nafkah  untuk
mencukupi kebutuhan ekonomi rumahtangganya.



Occupied! Property, Citizenship & Peasant Movement in Rural Java
Christian Lund and Noer Fauzi Rachman

Sejak  kejatuhan  Soeharto,  terjadi  pendudukan  (okupasi)  tanah  yang  radikal  oleh
berbagai gerakan tani di berbagai wilayah di Indonesia. Satu sisi keberhasilan mereka
mengokupasi tanah-tanah berskala besar dianggap sebagai suatu keberhasilan gerakan
rakyat dalam mengamalkan Reforma Agraria sesuai UUPA 1960, bahwa tanah sejatinya
untuk rakyat,  khususnya petani  kecil.  Di  sisi  lain  gerakan pendudukan ini  dianggap
sebagai sebuah tindakan ‘pencurian’ oleh pemerintah lokal serta para pemilik modal di
kehutanan dan perkebunan. 

Serangkaian gerakan okupasi tersebut merupakan sebuah inisiatif untuk mengamankan
kepemilikan tanah dan status kewarganegaraan. Menurut artikel ini,  kepemilikan dan
kewarganegaraan adalah relasi yang pada dasarnya sangat terikat dengan otoritas public
dalam sebuah konstitusi  negara yang mempunyai  elemen sama yaitu:  sebuah proses
pengakuan (recognition). Memperjuangkan pengakuan hak kepemilikan tanah sama saja
dengan memperjuangan pengakuan atas status kewarganegaraannya. Dengan demikian,
perjuangan okupasi dari gerakan tani ini sebagai bentuk protes atau pertentangan dari
tindakan lembaga pemerintah yang meremehkan, menyulap, memanipulasi, atau bahkan
menghilangkan  otoritas  public.  Melalui  okupasi  tersebut,  mereka  dapat  menunjukan
indetitas politik mereka dan akan mempermudah mengakses sumber daya yang ada. 

Sebenarnya dengan meningkatkan otoritas publik telah meningkatkan kualitas sebuah
negara.  Karena  terbukti,  lembaga  non  negara  seperti  lembaga  adat  dan  LSM  pada
praktiknya justru dapat mengatur dan mengontrol subjek, sumberdaya dan ruang politik.
Penataan kembali kepemilikan dan kewarganegaraan sebenarnya sudah dilakukan lewat
UUPA 1960. Dengan segala perdebatannya, nyatanya UUPA telah merekognisi hak-hak
masyarakat dalam kepemilikan dan meniadakan hak warga asing untuk memiliki tanah.
Sebagaimana  perlu  diingat,  pada  jaman  Kolonial  pemerintah  Belanda  melakukan
pembedaan terhadap klasifikasi  kewarganegaraan untuk memperoleh  hak atas  tanah.
Tentu  saja  pengusaha  Belanda  lah  yang  paling  mendapat  kemewahan.  Pemerintah
Belanda dibantu pemerintahan lokal bahkan dapat menghapuskan hak tanah pribumi. 

Untuk  itu,  pada  jaman  Soekarno,  tanah-tanah  tersebut  di  nasionalisasi  dan  diambil
sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan rakyatnya. Upaya ini hancur
setelah rejim militer Soeharto melakukan kudeta pada 1965. Hak konsesi perkebunan
dan kehutanan diambil alih oleh aliansi elite negara dengan cara yang top-down. Upaya
ini  dibantu  oleh  kekuatan  militer  yang  cukup kuat  waktu  itu.  Segala  unsur  tentang
kedaulatan  tanah  untuk  rakyat  dihapuskan.  Oleh  karenanya,  kendati  UUPA  tidak
dihapuskan, akan tetapi agenda land reform di UUPA dibekukan. Rejim Soeharto selalu
mepropaganda  bahwa  segala  unsur  yang  berkaitan  dengan  land  reform  dianggap
komunis. Petani yang sudah menduduki tanah-tanah bekas perkebunan dipaksa keluar
dari tanahnya, dan mereka yang menolak di cap komunis. 



Artinya,  era Orde Baru telah menghilangkan hak kepemilikan dan penguasaan tanah
banyak  petani  sekaligus  menyingkirkan  status  kewarganegaraannya.  Banyak  petani
yang dikucilkan, salahsatunya menghilangkan hak pilih pada pemilu yang dilaksanakan.



Menyadari akses terhadap lahan semakin terbatas, para petani mulai membentuk serikat
agar  mudah terorganisir  dan melakukan perlawanan yang tidak terpisah-pisah.  Sejak
1990an lahir lah Serikat Petani Pasundan (SPP) yang telah berhasil mengorganisir 50
desa untuk mengokupasi sekitar 30-50 lokasi tanah di sekitar wilayah Kabupaten Garut,
Tasikmalaya  dan Ciamis.  Aksi  ini  banyak terjadi  paska  reformasi,  pada  tahun 2003
sekitar 14.000 rumah tangga petani mengokupasi 9.000 ha tanah di 41 lokasi di tiga
kabupaten tersebut.

Tentu saja berbagai perlawanan balik muncul untuk menentang tindakan okupasi ini.
Konfrontasi  paling  massif  dilakukan  oleh  lembaga  kehutanan  negara,  pemilik
perkebunan, dan tentu saja militer. Berbagai cara dilakukan, dan paling terlihat adalah
dengan  perlawanan  fisik  terbuka  melalui  serangkaian  tindakan  kekerasan  terhadap
petani.  Selain  elite  politik,  ekonomi  dan  militer  perlawanan  juga  dilakukan  lewat
propaganda-propaganda oleh elite agama semisal pendakwah terkenal, Zainuddin MZ.
Propaganda  tersebut  menyasar  pada  pengertian  okupasi  tanah  sebagai  tindakan
pencurian menurut agama. Padahal pemuka agama lainnya yang sekaligus Presiden ke-4
Indonesia, Abdurrahman Wahid justru ingin mendistribusikan 40 % lahan perkebunan
untuk para  penggarap.  Menurutnya,  justru  perkebunan lah  yang mencuri  tanah para
penggarap.

Dua contoh di Ciamis dan Pangandaran memberi bukti bahwa gerakan petani bukan
hanya  merebutkan  sebidak  tanah,  namun  juga  mengembalikan  hak-hak
kewarganegaraan yang sudah lama dihilangkan. Di Banjaranyar  Ciamis,  petani  yang
menduduki  perkebunan  Belanda  harus  terusir  dan  menjadi  Ex  Tapol  (Ex  Tahanan
Politik).  Di  Harumandala,  petani  harus  rela  di  cap  menjadi  “petani  illegal”  karena
wilayah  garapnya  di  ambil  alih  oleh  Perhutani.  Gaya  perlawanan  sebenarnya  sama,
kendati lawannya berbeda, yang satu pemilik hak konsesi HGU dan satu lagi adalah
korporasi kehutanan (Perhutani). Persamaannya yaitu, duduki terlebih dahulu baru pakai
jalur  hukum.  Hal  ini  karena  serangkaian  jalur  hukum  di  ambil  sebelumnya  selalu
mentah, kendati mereka secara hukum juga sudah mendapatkan pengakuan menguasai
tanah melalui pajak yang diberikan. 

Untuk menjaga  kelembagaan SPP mempunyai  pengaruh yang lebih  luas  serta  dapat
mengontrol  wilayah  kerjanya,  dilakukan  berbagai  strategi.  Salahsatunya  dengan
menempatkan anggotanya pada posisi di institusi politik lokal. Strategi lain dilakukan
melalui penguatan kelembagaan ekonomi yang dilakukan lewat system iuran anggota.
Sedangkan  untuk  penguatan  ideologisnya  dilakukan  lewat  bentuk  kegiatan,  strategi
yang paing jitu adalah dengan mendidikan sekolah sendiri. 



No Judul Ringkasan Keywords

1 The Mystery of Formalising Informal 
Land Tenure in the Forest Frontier: The 
case of Langkawana, Lampung, Indonesia

Myrna A. Safitri (2009)

Berangkat dari keyakinan De Soto, bahwa legalisasi tanah 
yang informal akan meningkatkan transaksi tanah. 
Keamanan tenurial yang terjamin, selanjutnya akan 
meningkatkan investasi, sehingga ekonomi tumbuh dan 
kemiskinan berkurang. Syafitri dengan melakukan 
penelitian di Lampung, Langkawang mencoba membantah
keyakinan De Soto tersebut. 

Penduduk langkawang berasal dari jawa dan sunda 
(transmigrasi yang dilakukan beberapa gelombang), 
sebagian orang lampung dan minang. Saat ini, penduduk 
yang berasal dari jawa dan sunda sebagian besar bekerja 
sebagai petani kopi dan hasil hutan (agroforestry); 
keturunan buruh perkebunan kopi milik Belanda. Kebun 
kopi milik warga masuk dalam kawasan Taman Hutan 
Raya Wan Abdulrahman. Sedangkan rumah penduduk 
berada di luar kawasan hutan. Pemerintah melalui program
PRONA dan HKM (Hutan Kemasyarakatan) mencoba 
untuk melaukan legalisasi tanah milik warga. Bagi tanah 
diluar kawasan hutan hak milik pribadi bisa didapatkan 
namun kebun yang berada di kawasan hutan, penguasaan 
masih berada di tangan negara. Dalam hal ini, syafitri 
menyatakan bahwa legalisasi tanah yang dilakukan negara 
tidak meningkatkan transaksi tanah di Langkawang. 

Hal ini terjadi karena legalisasi tanah di desa (rumah atau 
pekarang) dianggap tidak sebagai komoditi yang bisa 
diperjualbelikan; (memiliki rumah dan pekarangan adalah 
sefty first), mereka lebih memilih kebun kopi untuk 
disewakan atau alih kontrak karena bisa mencari kebun 
yang lain. Kedua, transaksi jual beli tanah terjadi ketika 
warga tidak bisa memanfaatkan tanah dengan produktif 
atau tidak adanya tenga kerja. Transaksi tanah terjadi 
ketika kebun jauh dari rumah, sehingga orang malas untuk
berkebun. Selain itu, tanah-tanah yang tidak subur juga 

Legalisasi, kawasan hutan dan transaksi 
tanah



sering transaksikan. Legalisasi justru memunculkan 
keamanan warga untuk bercocok tanam di dalam hutan, 
karena tidak dikejar-kejar lagi oleh aparat kehutanan.

2 Rural poverty and efforts for its 
alleviation in Indonesia: a sociological 
review 

Sajogyo dan GWR(1985)

Dari “8 jalur pemerataan” Sajogyo mecoba mendalami 
permasalhan di pedesaan. Pendalaman itu diawali dari 
basis dasar Hak Asasi Manusia, yaitu peluang berusaha 
dan peluang kerja. Pada tahun 60-70-an sebagian besar 
masyarakat pedesaan (petani) terjebak dalam pasar tanah, 
petani kecil dan gurem menjual tanahnya ke orang di kota 
atau lapisan atas, sehingga semakin banyak terjadi praktek 
cakap pada petani tak bertanah. Tahun 1979 pemerintah 
juga sedang mencoba membentuk “pemerintahan desa” 
yang terbentuk dari kumpulan kelompok rumah tangga, 
“dusun”. Dari desa ini pemerintah pusat mencoba untuk 
melaksanakan segala macam program pembangunan. 
Mulai dari Pembentukan KUD, program Bimas dan 
bantuan bibit dan pupuk peptisida. Dan perogram ini 
berlaku dalam budaya patron-klien yang kuat di pedesaan.

Disisi lain, peningkatkan produktifitas padi di pedasaan; 
program revolusi hijau. Membuat intervensi teknolgi 
semakin masuk ke pedesaan jawa. Mesin huller hadir dan 
menggantikan tenaga kerja perempuan di dalamnya. 
Seingga, produktifitas hasil tinggi pada revolusi hijau 
tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja di 
pedesaan, malah sebaiknya. Sedangkan, bagi mereka yang 
bekerja di kota juga upah kerja di Industri sangat tidak 
memadai, malah sering kali untuk buruh perempuan masih
mengandalkan uang dari desa untuk bertahan hidup di 
kota.

Kemiskinan, 8 Jalur pemerataan dan 
Parton-Klien

3 A Theory of Access

Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso 
(1992)

Teori akses memiliki pemahaman yang berbeda dari 
pemahaman akses konvensional seperti yang umumnya 
dikaji dalam kerangka property right atau teori 
kepemilikan. Ribot dan Peluso mencoba mendefinisikan 

Akses, power dan bundle of rights



akses sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan 
keuntungan dari sesuatu; termasuk objek material, orang, 
institusi maupun simbol-simbol. Pada dasarnya Ribot dan 
Peluso lebih memfokuskan pada “kemampuan” daripada 
“hak-hak” sebagai teori kepemilikan. Hal ini 
menyebabkan teori akses memberikan pandangan yang 
lebih luas lagi, dimana Ribot dan Peluso lebih 
menekankan secara luas atas relasi sosial yang dapat 
mendorong atau mencegah seseorang mengambil manfaat 
dari sumber daya tanpa membatasinya semata-mata pada 
kepemilikannya. Teori akses dipahami sebagai segala hal 
yang dimungkinkan bagi setiap orang melalui berbagai 
cara untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Akses dalam 
teori ini lebih ditekankan atas kesatuan kekuasaan (bundle
of power), berbeda dengan pemahaman kepemilikan yang 
lebih menekankan atas kesatuan hak (bundle of rights). 
Cakupan kekuasaan tersebut terbentuk dari unsur material,
kultural, dan ekonomi politik yang terjalin dalam sebuah 
kesatuan dan jejaring kekuasaan yang mempengaruhi 
akses sumber daya.

Menurut teori akses, setiap pihak memiliki posisi yang 
berbeda terkait dengan sumber daya bergantung atas 
bundle of power yang dimilikinya. Sebagian pihak mampu
mengontrol akses atas sumber daya, sementara lainnya 
harus mempertahankan aksesnya atas sumber daya melalui
pihak yang mengontrolnya. Menggunakan teori akses ini 
dimungkinkan untuk memahami fenomena sebagian pihak
yang mampu memanfaatkan sumber daya walaupun tidak 
memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hal yang menjadi 
perbedaan mendasar antara teori akses dengan teori 
kepemilikan adalah jika teori kepemilikan menitikberatkan
pada pemahaman atas klaim, sementara teori akses 
menitikberatkan pada cara-cara seseorang mengambil 
manfaat atas sumber daya yang tidak hanya terbatas pada 
relasi kepemilikan sumber daya.



Peluso menyarankan sebuah metode analisis akses untuk 
mengidentifikasi konstelasi cara-cara, hubungan-
hubungan, dan proses-proses yang memungkinkan aktor-
aktor yang beragam memperoleh keuntungan dari sumber 
daya. Peluso juga menyatakan bahwa analisis akses 
melibatkan; (1) pengidentifikasian dan pemetaan aliran 
dari keuntungan tertentu dari kepentingan; (2) 
pengidentifikasian mekanisme-mekanisme yang mana 
aktor-aktor berbeda terlibat memperoleh, mengontrol, dan 
memelihara aliran keuntungan dan distribusinya; dan (3) 
sebuah analisis dari hubungan-hubungan kekuasaan yang 
mendasari mekanisme-mekanisme akses terlibat dalam 
peristiwa dimana keuntungan-keuntungan diperoleh. 
Blaikie dalam Ribbot dan Peluso, menjelaskan bahwa 
kapital dan identitas sosial mempengaruhi siapa pihak 
yang memperoleh prioritas akses. Ribbot dan Peluso 
mengemukakan konsep mekanisme struktural dan 
relasional akses. Mekanisme struktural dan relasional 
akses tersebut seperti teknologi, kapital, pasar, tenaga 
kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi 
sosial yang dapat membentuk atau mempengaruhi akses

4. Fruit Trees and Family Trees in an 
Anthropogenic Forest: Ethics of Access, 
Property Zones, and Environmental 
Change in Indonesia

Nancy Lee Peluso (1996)

Dalam satu penelitian Peluso mencoba menjelaskan 
jaringan akses, dan perubahan zona kepemilikan yang 
terbentuk dalam komunitas adat Bagak Sahwa. Berawal 
dari ethics access yang dimiliki oleh adat Bagak, Peluso 
mencoba menjelaskan bagaimana akses terhadap sumber 
daya alam terbentuk. Di komunitas Bagak, hak akses dan 
kontrol dibagi atas dua tipe; hak waris bilateral terhadap 
sumber daya dan investasi tenaga kerja di produksi dan 
menejemen sumber daya. Prakteknya hampir seluruh 
produk buah dan hutan ketika waktu panen berlandaskan 
kedua hak, hak yang mewarisi dan pembawa hak dari 
investasi tenaga kerja. Hak waris bilateral yang dimaksud 
bahwa seorang individu adalah anggota dari banyak 
kelompok keturunan yang berbeda dan dalam waktu yang 
sama mempunyai hak akses bersama terhadap pohon yang 



ditanam oleh leluhur. Poin kedua tentang distribusi sumber
daya bahwa hak waris lebih besar diberikan kepada anak 
yang tinggal di rumah, anak yang melanjutkan rumah dan 
menjaga orang tua. Anak biasanya mendapatkan hak untuk
menglola atau mengurus sumber daya rumah tangga, yang 
berarti dapat menentukan mekanisme akses sumber daya 
tersebut dialokasikan. Di beberapa kasus, anak yang 
mengelola dan mengurus orangtua tidak sepenuhnya 
mendapatkan hak waris, seringkali orang tua juga 
membagi secara rata kepada anak yang lainnya. 
Mekanisme ethic access ini juga bisa dimaknai bisa 
menghilangkan monopoli penguasaan sumber daya oleh 
satu orang.

Di Bagak Sahwa, ethic acces itu melekat pada pohon 
durian. Tidak seperti tanaman lainnya yang ada di Bagak, 
durian merupakan tanaman tua. Walaupun tidak 
sepenuhnya tanaman asli, namun durian telah 
diditribusikan di seluruh kawasan kalimantan. Durian di 
Kalimantan juga merupakan penanda untuk tempat 
tinggal. Dimanapun tanaman durian ditemukan dihutan, 
itu berarti ada tempat tinggal pada satu waktu atau waktu 
lainnya. Walaupun banyak tanaman buah lainnya ditanam 
tetapi tetap saja tanaman durian menjadi indikasi 
tembawang (hutan adat). Hal ini karena durian bukan 
hanya sebagai penanda desa, tetapi juga bisa menjadi 
situs-situs penanda desa sebelumnya, intinya bahwa pohon
durian bisa menyediakan cerita perpindahan desa. Berbeda
dengan tanaman karet dan padi yang sekarang juga banyak
tumbuh di Bagak. Di Bagak tanaman padi sendiri tumbuh 
di 2 (dua) lokasi. Pertama, adalah sawah yang telah 
teririgasi; dikembangkan oleh pendatang dari china. 
Kedua, adalah tanaman padi yang ditanam di dalam hutan 
atau prosesnya membuka ladang dengan cara membakar. 
Tanaman padi secara umum merupakan tanaman yang 
dipelihara dan dipanen oleh satu rumah tangga petani. Di 
Bagak produksi padi dari sawah maupun ladang hanya 



mampu dikonsumsi oleh rumah tangga petani itu sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan tanaman karet, yang notabene 
merupakan tanaman yang belum lama datang ke Bagak. 
Karet lebih pada tanaman komoditas, karena memang 
warga Bagak hari ini mengandalkan karet untuk dijual dan
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman karet juga 
tidak memiliki fungsi lokal, kecuali ketika tanaman karet 
mulai menua maka biasanya akan ditebang dan dijadikan 
kayu bakar. Tanaman karet juga tidak memiliki fungsi 
sosial, berbeda dengan durian, dimana durian menjadi 
penanda desa dan hasilnya dibagi ke kelompok keturunan 
namun karet hanya tanaman yang lebih berfungsi ekonomi
semata. Tanaman karet menjadi satu pemilik dan biasanya 
hanya dibagi pada orang-orang yang mau meyadap karet 
saja. Ini yang membuat tanaman karet tidak miliki 
pengaruh ethic access, baik pada tanaman karet itu sendiri 
maupun pada tanah tempat karet itu tumbuh. Tanaman 
karet memiliki 2 (dua) karakter sekaligus, satu memiliki 
jangka tanaman waktu yang cukup panjang seperti halnya 
tanaman buah di bagak, namun hanya dikuasai oleh satu 
rumah tangga saja, seperti halnya padi.

5. 
 

THE SUSTAINABLE LIVELIHOODS 
APPROACH: Input Paper for the 
Integrated Training Course of NCCR 
North-South

Compiled by M. Kollmair and St. 
Gamper, (2002)

Sustainable Livelihood Framework (SLF) berinti pada 
pendekatan Sustainable Livelihood, dan menyediakan 
sebuah instrumen untuk melakukan investigasi pada 
livelihood orang miskin. Sepeti model livelihood lainnya, 
SLF merupakan bentuk penyederhanaan dan tidak 
merepresentasikan semua keberagaman dan kekayaan 
livelihood, yang hanya bisa dipahami melalui kualitatif 
dan analisis partisipatoris di tingkat lokal.

SLF, Livelihood Assets dan livelihood 
strategies



Livelihood Assets, pendekatan livelihood pertama dan 
terutama ditujukan untuk orang. Jadi, keakurasian dan 
pemahaman yang realistis adalah pada kekuatan (aset atau 
kapital) hal ini dianggap krusial untuk menganalisis 
bagaimana mereka mendorong atau memindahkan aset 
mereka ke hasil livelihood yang positif. Asset menjadi hal 
menarik untuk penelitian empirik untuk menyajikan 
kepastian, jika itu, siapa orang yang mampu keluar dari 
kemiskinan, yang dimulai dengan kombinasi kapital 
tertentu dan kombinasi tersebut dapat dipindahkan ke 
pengaturan livelihood lainnya. Akan lebih menarik lagi 
ketika bisa menaksir potensi yang bisa disubtitusi diantara 
kapital atau aset yang berbeda, secara cepat bisa 
menggantikan kekosongan modal keuangan. Setidaknya 
ada beberapa bentuk kapital atau aset, human capital 
(SDM), modal sosial, modal alam, modal fisik dan modal 
keuangan.

Transforming Structures and Processes, 
merepresentasikan institusi, organisasi, kebijkan, dan 
legislasi yang membentuk livelihood. Ini semua 
merupakan hal yang mengoperasikan kesemua tingkatan, 
dan secara efektif mendeterminasikan akses, pertukuaran 
diantara bentuk-bentuk kapital dan kembali mempengaruhi
livelihood strategies. Livelihood Strategies, meliputi  jarak



dan kombinasi aktivitas dan pilihan yang diambil orang 
untuk mencapai tujuan livelihood. Mereka harus 
memahami sebagai proses yang dinamis, dimana 
seseorang melakakukan kombinasi aktivitas untuk 
mempertemukan beragam kebutuhan di waktu yang 
berbeda dan perbedaan geografis atau level ekonomi yang 
kemingkinan terdapat perbedaan didalam rumah tangga 
sendiri.  




