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MODUL  III 

STRATEGI  LIVELIHOOD  BERBASIS  AGRARIA 
 

 

A. Pilihan Livelihood Berbasis Agraria 

Livelihood dapat dimaknai sebagai penghidupan atau konsep nafkah, yaitu 

ketika seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhannya untuk peningkatan 

kualitas hidup. Adakalanya livelihood terlihat sebagai aliran pendapatan, yang berupa 

uang atau sumberdaya untuk digunakan seseorang dalam mempertahankan hidupnya. 

Sementara itu, strategi penghidupan merupakan terjemahan dari livelihood strategy, 

dan bukan terjemahan dari living strategy (strategi cara hidup).  

Sementara itu, pada tingkat aktualitas dan faktualitas, hidup dan penghidupan 

masyarakat pedesaan di Indonesia sesungguhnya sudah, sedang, dan akan terus 

(dipaksa atau terpaksa) untuk diceraikan dari pertanian dan tanahnya sendiri. Bahkan 

terlalu kompleks untuk disederhanakan dengan jargon-jargon ideologis. Selain itu, 

pertanian dan tanah kemudian dirasakan tidak lagi mampu menjadi penopang tunggal 

penduduk di desa (Saragih, 2007:x)  

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa livelihood (penghidupan) merupakan 

suatu cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Oleh karena itu livelihood berkaitan dengan tiga hal, sebagai berikut: 

Pertama, job (pekerjaan), adalah kerja (work) reguler yang dilakukan dalam tatanan 

tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. Kedua, career (karier) adalah suatu 

pekerjaan (job) yang dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang pada hidup 

seseorang, yang memberinya kesempatan untuk bergerak ke posisi yang lebih tinggi 

dan mendapatkan sejumlah uang. Ketiga, profession (profesi), adalah suatu tipe kerja 

(work) tertentu yang membutuhkan pelatihan atau pendidikan khusus (Nugroho, 

2011b:4). 

Berdasarkan berbagai literatur (Ellis, 2000 dan Clayton, 2003), Mohammad 

Waqid dan kawan-kawan (2014:2) mendefiniskan livelihood sebagai kombinasi 

beraneka-ragam sumberdaya yang terdiri dari asset (human capital, natural capital, 

social capital, financial capital, dan physical capital) yang dimiliki, untuk digunakan 
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individu atau rumah tangga sebagai aktivitas dan aksesibilitas sumberdaya dalam 

mengisi hidup dan memperoleh penghidupan. 

Pada sisi lain para sosiolog mengembangkan LFA (Livelihood Framework 

Approach), yang merupakan pendekatan secara efektif dan relevan untuk mengurangi 

angka kemiskinan. Pendekatan ini mendefinisikan, menguraikan, dan menjelaskan  

kemiskinan dalam perspektif kemiskinan. Sebagai contoh, hasil penelitian Aristiono 

Nugroho dan kawan-kawan (2011b:42), yang memperlihatkan fakta bahwa petani di 

Desa Ngandagan (Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)  

menggarap tanah sawah seluas 45 ubin (45 x 14 meter persegi). 

Untuk tanah seluas 45 ubin, mereka harus mengeluarkan biaya minimal Rp. 

350.000,-. Sementara itu, mereka memperoleh hasil bila memanen sendiri sebesar Rp. 

756.000,- sedangkan bila ia menebaskannya memperoleh hasil Rp.600.000,-. Dengan 

demikian pendapatan bersih yang diperoleh petani bila ia memanen sendiri adalah 

sebesar Rp. 406.000,- dan bila menebaskannya Rp. 250.000,-. Padahal hasil itu 

diperoleh untuk aktivitas selama 4 (empat) bulan, sehingga bila ia memanen sendiri 

dalam satu bulannya ia memperoleh Rp. 101.000,- per bulan, sedangkan bila ia 

menebaskannya ia memperoleh Rp. 62.500,-. 

Dalam kondisi pendapatan yang relatif rendah ini, ternyata mereka tidak merasa 

miskin. Mereka tetap bersemangat mencari nafkah, dan tidak merasa rendah diri dalam 

pergaulan sosial. Aktivitas sosial mereka relatif banyak, meskipun basisnya bukanlah 

uang melain kesiap-sediaan bekerja atau mengeluarkan tenaga. Mereka tidak merasa 

miskin, karena mampu mendapat penghasilan tambahan. Meskipun bagi pihak luar 

(orang-orang di luar Desa Ngandagan) penghasil tambahan masyarakat desa tersebut 

juga relatif kecil.   

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan dalam penelitiannya, yang berjudul 

“Dimensi Livelihood Masyarakat Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten 

Purworejo, Provinsi Jawa Tengah” (2011a:10) menyatakan, bahwa livelihood 

masyarakat Desa Ngandagan merupakan tindakan yang muncul dari kesadaran mereka 

sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. 

Sebagai subyek, masyarakat Desa Ngandagan memiliki livelihood dengan maksud 

untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup diri dan 
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keluarganya. Untuk itu mereka menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta 

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kelangsungan livelihood 

dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah oleh mereka. Oleh karena itu, masyarakat 

Desa Ngandagan memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan 

akan dilakukannya. Ukuran, aturan, atau prinsip moral akan timbul saat pengambilan 

keputusan, yang sekaligus juga digunakan sebagai acuan. 

Sementara itu diketahui, bahwa livelihood masyarakat desa berpeluang dibangun 

di atas basis pertanian dan non pertanian. Namun hal ini juga masih ditentukan oleh 

sistem hukum, sosial, dan keruangan, yang dianut oleh masyarakat setempat. Terdapat 

tiga hal penting yang menjadi bagian dari sistem sosial yang juga menentukan 

livelihood masyarakat desa, yaitu: Pertama, infrastruktur sosial, seperti: setting 

kelembagaan  dan tatanan norma sosial yang berlaku. Kedua, struktur sosial, seperti: 

setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, dan pengetahuan lokal. 

Ketiga, supra struktur sosial, seperti: setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku. 

Berdasarkan infrastruktur sosial, struktur sosial, supra struktur sosial masyarakat 

Desa Ngandagan mengkonstruksi tiga jenis penggunaan tanah utama di desa ini, yang 

terdiri dari pemukiman, tegalan dan sawah. Akhirnya diketahui adanya dominasi 

pemukiman (43 %) di Desa Ngandagan. Hal ini membuka peluang bagi tumbuhnya 

aktivitas bukan pertanian (non – farm), seperti: industri rumah tangga (home industri), 

perdagangan dan usaha jasa berskala kecil. Namun tetap terbuka peluang adanya 

dominasi gabungan sawah (26 %) dan tegalan (29 %) sebesar 55 %, yang membuka 

peluang bagi tumbuhnya aktivitas pertanian, baik yang berupa on – farm maupun off – 

farm (Nugroho, 2011a:11). 

Selanjutnya Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2011a:11) juga menjelaskan, 

bahwa farm memiliki arti penting bagi warga desa. Sudah sejak lama, istilah “farm” 

tidak hanya berarti pertanian dalam arti sempit, melainkan juga berarti pertanian 

dalam arti luas. Istilah “farm” memiliki istilah-istilah turunan, seperti: “on – farm”, 

“off – farm”, dan “non – farm”. Istilah “on – farm” digunakan untuk membahas hal-

hal yang berkaitan dengan aktivitas di tanah pertanian, sedangkan ”off – farm” 

digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di luar tanah 

pertanian, namun masih berkaitan dengan pertanian. Sementara itu “non – farm” 
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digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak 

berkaitan dengan pertanian. 

Secara teoritik diketahui, bahwa sistem pertanian terdiri dari: (1) subsistem 

pertanian hulu, seperti: mesin, peralatan pertanian, dan pupuk; (2) subsistem pertanian 

primer, seperti: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan 

kehutanan; (3) subsistem pertanian hilir, seperti: industri pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian; dan (4) subsistem jasa penunjang pertanian, seperti: perkreditan, 

asuransi, transportasi, penelitian, penyuluhan, infra – struktur, dan kebijakan 

pemerntah. 

Dengan demikian masyarakat Desa Ngandagan berpeluang memiliki beberapa 

aktivitas yang merupakan bagian dari sistem pertanian, namun dalam skala kecil. 

Aktivitas tersebut berpeluang memperlihatkan adanya livelihood masyarakat Desa 

Ngandagan, yang meliputi: Pertama, livelihood on – farm, yaitu livelihood yang 

berbasis pada berbagai aktivitas di tanah pertanian. Kedua, livelihood off – farm, yaitu 

livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas di luar tanah pertanian, namun masih 

berkaitan dengan pertanian. Ketiga, livelihood non – farm, yaitu livelihood yang 

berbasis pada berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian (Nugroho, 

2011a:12). 

Ada peluang beberapa anggota masyarakat Desa Ngandagan tidak dapat hanya 

menerapkan salah satu jenis livelihood, melainkan menerapkan gabungan dari 

beberapa jenis livelihood. Sebagai contoh, karena livelihood on – farm belum mampu 

memenuhi kebutuhan keluarga, maka terbuka peluang memadukan livelihood on – 

farm dengan livelihood off – farm atau dengan livelihood non – farm. Dengan kata 

lain, livelihood non – farm merupakan livelihood yang ditetapkan karena livelihood on 

– farm dan off – farm belum mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berarti 

livelihood non – farm merupakan solusi ketika livelihood on – farm dan off – farm 

belum mampu memberi kesejahteraan. Sementara itu, livelihood off – farm merupakan 

solusi  ketika livelihood on – farm belum mampu memberi kesejahteraan. 

Namun demikian perlu kiranya diketahui, bahwa ketika livelihood on – farm 

gagal memberi kesejahteraan, ada peluang beberapa anggota masyarakat tidak 

meninggalkan livelihood jenis ini, melainkan memadukan livelihood jenis ini dengan 
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livelihood off – farm atau non – farm. Demikian pula ketika paduan livelihood on – 

farm dan off – farm masih gagal memberikan kesejahteraan, maka terbuka peluang di 

mana beberapa anggota masyarakat desa memadukannya dengan livelihood non – 

farm. Oleh karena itu, terbuka peluang adanya beberapa anggota masyarakat yang 

memadukan livelihood on – farm, off – farm, dan non – farm sebagai livelihood 

mereka. 

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2011b:12-13) telah menjelaskan, bahwa 

livelihood  masyarakat Desa Ngandagan memiliki tiga dimensi utama, yaitu: Pertama, 

dimensi hukum, yang meliputi: (1) Peraturan perundang-undangan yang bersesuaian 

dengan dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (2) Realitas sosial yang ada di Desa 

Ngandagan yang mampu ditangkap oleh peraturan perundang-undangan. (3) 

Kemampuan prospektif yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan dalam 

merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (4) Prinsip kebenaran dan keadilan 

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mampu merespon dinamika 

masyarakat Desa Ngandagan. (5) Prinsip kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak mampu merespon, bahkan menghalangi 

dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (6) Jebakan simplifikasi dan unifikasi pada 

perturan perundang-undangan yang menghalangi dinamika masyarakat Desa 

Ngandagan. (7) Daya tampung dan daya dukung yang tidak termuat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berakibat pada ketidak-mampuan peraturan perundang-

undangan dalam merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (8) Semangat 

demokratis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mampu 

merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (9) Semangat demokratis yang 

termuat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak mampu merespon dinamika 

masyarakat Desa Ngandagan. (10) Peluang penegakan substansi peraturan perundang-

undangan yang mampu merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan. (11) 

Peluang penegakan substansi peraturan perundang-undangan yang tidak mampu 

merespon dinamika masyarakat Desa Ngandagan. 

Kedua, dimensi sosial, yang meliputi: (1) Tindakan yang muncul dari 

masyarakat Desa Ngandagan dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. 

(2) Kesadaran yang melatar-belakangi tindakan tersebut. (3) Situasi eksternal yang 
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mempengaruhi tindakan tersebut. (4) Alasan, maksud dan tujuan tindakan tersebut. (5) 

Cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang digunakan dalam tindakan 

tersebut. (6) Kendala yang membatasi kelangsungan tindakan tersebut. (7) Kendala 

yang dapat diatasi oleh masyarakat Desa Ngandagan. (8) Kendala yang tidak dapat 

diatasi oleh masyarakat Desa Ngandagan. (9) Penilaian dan evaluasi masyarakat Desa 

Ngandagan terhadap tindakan tersebut. (10) Ukuran, aturan, atau prinsip moral yang 

dipertimbangkan saat melakukan tindakan tersebut. (11) Prospek tindakan di masa 

depan. 

Ketiga, dimensi keruangan, yang meliputi: (1) Kondisi bidang tanah yang 

digarap oleh masyarakat. (2) Relasi bidang tanah yang digarap oleh masyarakat, 

dengan bidang-bidang tanah lainnya. (3) Relasi bidang tanah yang digarap oleh 

masyarakat, dengan infra-struktur yang tersedia. (4) Keaneka-ragaman penggunaan 

dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Ngandagan. (5) Relasi antara berbagai 

jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Ngandagan. (6) Dominasi 

penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Ngandagan. (7) Dampak dominasi 

penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Ngandagan bagi livelihood masyarakat 

Desa Ngandagan. (8) Efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan tanah di 

Desa Ngandagan. (9) Dampak efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan 

tanah di Desa Ngandagan bagi livelihood masyarakat Desa Ngandagan. (10) Peluang 

pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Ngandagan sebagai respon 

terhadap dinamika livelihood masyarakat Desa Ngandagan. (11) Prospek tataruang 

desa di Desa Ngandagan. 

 

B. Pendekatan Livelihood Berkelanjutan 

Para ilmuwan mengakui bahwa alam memiliki keterbatasan, yang dikenal 

dengan istilah “natural step”, yang substansinya sebagai berikut: Pertama, alam tidak 

dapat menanggung beban dari penimbunan yang dilakukan secara sistematis hasil-

hasil penambangan dari kulit bumi, seperti: mineral, minyak bumi, dan lain-lain. 

Kedua, alam tidak dapat menanggung beban dari perusakan secara sistematis oleh 

bahan-bahan rekayasa permanen buatan manusia. Ketiga, alam tidak dapat 

menanggung bebandari perusakan secara sistematis terhadap kemampuannya 
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memperbarui diri, seperti: memanen ikan lebih cepat atau lebih banyak dari 

kemampuan alam memulihkan populasi ikan yang akan dipanen, atau mengkonversi 

tanah subur menjadi gurun pasir. 

Berdasarkan “natural step” yang ada di alam, maka diperlukan kesadaran 

manusia terhadap konsep sustainable atau berkelanjutan. Sementara itu, dalam 

konteks livelihood diketahui, bahwa livelihood dikatakan sustainable (berkelanjutan) 

apabila dapat dipadukan untuk meredam goncangan, stress dan resiko, 

mempertahankan dan mengembangkan asset yang dimiliki, serta dalam 

pendayagunaannya tidak menimbulkan resiko baru dan ancaman bagi kelestarian alam 

(Waqid, 2014:2).  

Ketika livelihood diletakkan dalam konteks Desa Ngandagan, maka diketahui 

bahwa ada kendala dalam penerapan livelihood oleh masyarakat Desa Ngandagan. 

Kendala tersebut, antara lain: Pertama, livelihood on-farm terkendala oleh luas tanah 

yang terbatas dan ketidak-pastian penggarapan tanah; Kedua, livelihood off-farm 

terkendala oleh daya beli petani dan masyarakat yang relatif rendah; Ketiga, 

livelihood non-farm terkendala oleh permodalan yang tidak memadai, karena 

pendapatan yang diperoleh selama ini pas-pasan atau sekedar cukup untuk dikonsumsi 

(Nugroho, 2011a:28). 

Untuk mengatasi kendala ini perlu upaya mempelajari livelihood secara 

sungguh-sungguh. Sebagai awal belajar tentang livelihood, perlu diketahui keberadaan 

UNDP (United Nations Development Programme), yang merupakan salah satu 

partisipan dan kontributor yang mempromosikan livelihood berkelanjutan (sustainable 

livelihood) pada tahun 1990-an. Pada tahun 1995, UNDP bahkan membentuk suatu 

unit khusus yang menangani livelihood berkelanjutan di The Poverty Division and The 

Sustainable Livelihoods Programme (UNDP, 2017:2). 

Sementara itu, Mohammad Waqid dan kawan-kawan (2014:2) menjelaskan, 

bahwa livelihood mulai dikembangkan tahun 1990 oleh DFID (Department For 

International Development). Selanjutnya pada tahun 1999, DFID memberikan 

kerangka konseptual yang menjadi rumusan program aksi pemberantasan kemiskinan 

dan keterbelakangan di negara-negara berkembang. 
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Lasse Krantz (2001:2) menjelaskan tentang adanya SLA (Sustainable Livelihood 

Approach), yang dapat digunakan untuk memahami dan mewujudkan upaya reduksi 

tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Ketika tingkat kemiskinan dapat diturunkan, 

maka terbuka peluang untuk mengatasi kendala dalam penerapan livelihood oleh 

masyarakat Desa Ngandagan.  

Menurut Lasse Krantz, SLA memiliki tiga pandangan utama, yang membuatnya 

tepat digunakan sebagai “alat” dalam mereduksi kemiskinan di suatu wilayah, yaitu: 

Pertama, perlunya merealisasikan berbagai upaya untuk mereduksi kemiskinan, saat 

terjadi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Caranya dengan memberi kesempatan 

kaum miskin memanfaatkan kapasitas yang dimilikinya, untuk mengambil keuntungan 

atas terjadinya perluasan peluang ekonomi; Kedua, perlunya merealisasikan berbagai 

upaya pemberdayaan kaum miskin, karena kemiskinan tidak hanya sekedar rendahnya 

pendapatan, melainkan juga meliputi dimensi pelayanan kesehatan yang buruk, 

iliterasi (illiteracy), dan rendahnya pelayanan sosial; Ketiga, merealisasikan berbagai 

upaya untuk mendorong kaum miskin mengenali situasi yang dihadapinya, kemudian 

menemukan akar masalah kemiskinan, dan akhirnya membuat rancangan alternatif 

solusinya.        

Sebastian Saragih dan kawan-kawan (2007:3) menjelaskan, bahwa ada 

kerentanan (vulnerability) yang terkait dengan livelihood, yaitu: (1) kejadian yang 

mengejutkan, bencana alam, bencana teknologi, konflik, perubahan musim, dan krisis 

ekonomi. Kerentanan ini diatasi dengan memanfaatkan capital atau modal, yang biasa 

disebut “pentagonal asset”, yang terdiri dari: (1) human capital, (2) natural capital, 

(3) financial capital, (4) physical capital, dan (5) social capital. Pentagonal asset ini 

memberi pengaruh dan akses terhadap struktur dan proses. Sementara itu, struktur 

berkaitan dengan tingkat pemerintahan dan sektor swasta, sedangkan proses yang 

dilakukan meliputi proses hukum, kebijakan, kebudayaan, dan kelembagaan. 

Setelah kerentanan diatasi dengan memanfaatkan pentagonal asset, langkah 

berikutnya adalah mempengaruhi dan mengakses struktur dan proses yang ada, 

kemudian dilanjutkan dengan menetapkan strategi livelihood, untuk mencapai hasil 

sebagai berikut: (1) pendapatan yang lebih besar, (2) peningkatan kesejahteraan, (3) 

berkurangnya kerentanan atau vulnerability, (4) keamanan pangan yang lebih baik, 
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dan (5) penggunaan basis sumberdaya alam yang lebih sustainable. Akhirnya hasil 

upaya penetapan strategi livelihood menjadi masukan bagi pentagonal asset.    

Wenjia Peng dan kawan-kawan (2017:2-3) telah mengungkapkan, bahwa faktor-

faktor alami dan sosio-ekonomi (natural and socio-economic factors) mempengaruhi 

hadirnya strategi livelihood (livelihood strategies). Faktor-faktor alami dan sosio-

ekonomi terdiri dari: Pertama, lokasi geografis (geographical location). Kedua, 

modal alam (natural capita). Ketiga, kualitas tenaga kerja (quality of labor force). 

Keempat, struktur rumah tangga (household structure). Kelima, kebijakan ekologis 

(ecological policy). 

Selanjutnya Wenjia Peng dan kawan-kawan (2017:2-3) menyatakan, bahwa 

strategi livelihood terdiri dari pertanian atau farming, off-farm lokal atau local off-

farm, dan buruh migran atau labor migrant. Lebih lanjut mereka menjelaskan, bahwa 

dampak livelihood (livelihood outcome) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:  

jaminan (security), kesehatan (health), material dasar bagi kehidupan yang lebih baik 

(basic material for good life), dan kualitas lingkungan (environmental quality). 

Secara lebih detail Wenjia Peng dan kawan-kawan (2017:2-3) mengungkapkan, 

bahwa diperlukan kebijakan yang mampu meredam dampak suatu kegiatan terhadap 

livelihood, misal: kebijakan kompensasi ekologis (eco-compensation), pembangunan 

infrastruktur (infrastructure construction), dan investasi pendidikan (educational 

investment). Tetapi perlu disadari, bahwa hal ini (dampak terhadap livelihood) 

didahului oleh: perubahan asset livelihood (change in livelihood assets),  pembaruan 

energy (energi upgrading), perubahan pendapatan keluarga (change in household 

income), perubahan penggunaan tanah (land use change), dan migrasi  (migration). 

Berkaitan dengan strategi livelihood,  Wenjia Peng dan kawan-kawan (2017:4) 

mengingatkan tentang perlunya memperhatikan strategi livelihood rumah tangga 

(household livelihood strategies), seperti: (1) total pendapatan (income) seluruh 

anggota rumah tangga; (2) pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian dan 

memelihara ternak; (3) pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan yang bernuansa 

wisata; (4) pendapatan yang diperoleh dari agri-bisnis (agri-business); (5) pendapatan 

non-farm lokal lainnya; dan (6) pendapatan yang diperoleh dari hasil kiriman buruh 

migran yang bekerja di luar wilayah. 
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Sementara itu, Sebastian Saragih dan kawan-kawan (2007:6) mengungkapkan, 

bahwa livelihood disebut berkelanjutan, bila: Pertama, elastis dalam menghadapi 

kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar. Kedua, tidak 

tergantung pada bantuan dan dukungan dari luar. Ketiga, mampu mempertahankan 

produktivitas sumberdaya alam pada jangka panjang. Keempat, tidak merugikan 

penghidupan atau pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.      

       

C. Capital Dalam Livelihood Berkelanjutan 

Sue Lautze dan Angela Raven Roberts (2003:6) menjelaskan, bahwa ada lima 

tipe modal (capital) yang terkait dengan livelihood, yaitu: Pertama, modal manusia 

(human capital), misal: pendidikan (education). Kedua, modal alam (natural capital), 

misal: minyak bumi (oil). Ketiga, modal keuangan (financial capital), misal: tabungan 

(savings). Keempat, modal fisikal (physical capital), misal: tanah pertanian 

(farmland). Kelima, modal sosial (social capital), misal: agama (religion). 

Secara lebih detail para ahli livelihood menyebut lima tipe modal yang terkait 

livelihood dengan istilah “pentagonal asset” (segilima asset), yang terdiri dari: 

Pertama, human capital, yang terdiri dari: kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan, kapasitas untuk bekerja, dan kapasitas untuk beradaptasi. Kedua, 

natural capital, yang terdiri dari: tanah dan produksinya, air dan sumber-daya air 

(termasuk ikan), pohon dan hasil hutan, binatang buruan, serat dan pangan yang tidak 

dibudidayakan, keaneka-ragaman hayati, dan kegiatan yang berhu-bungan dengan 

lingkungan. Ketiga, financial capital, yang terdiri dari: tabungan atau simpanan, dana 

pensiun, keuntungan usaha, upah, dan gaji. Keempat, social capital, yang terdiri dari: 

jaringan dan koneksi, kerukunan antar tetangga, hubungan baik dengan teman, 

hubungan yang berbasis rasa saling percaya dan saling mendukung yang berbentuk 

kelompok formal maupun informal. Kelima, physical capital, yang terdiri dari: 

jaringan transportasi, kendaraan, gedung dan tempat tinggal, sarana kebersihan dan air 

bersih, energi, jaringan komunikasi, peralatan produksi, bibit, pupuk, pestisida, dan 

teknologi (tradisional dan modern). 

Sementara itu, DFID (2008:1) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam 

pengelolaan livelihood yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, prinsip people center, 



 42 

yang meletakkan masyarakat sebagai pusat perhatian saat pengambilan keputusan; 

Kedua, prinsip holistic, yang memperjuangkan aspirasi segenap stakeholders; Ketiga, 

prinsip building on strengths, yang menghormati keunggulan pihak-pihak yang terlibat 

dan turut memperkuat serta meningkatkan keunggulan tersebut; Keempat, prinsip 

macro-micro link, yang menyediakan link untuk membantu fokus pada pengelolaan 

livelihood; Kelima, prinsip sustainability, yang memperlihatkan adanya daya lentur 

masyarakat, mandiri, mampu mempertahankan produktivitas, serta tidak merugikan 

lingkungan dan orang lain. 

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2011a:23-27) mengungkapkan, bahwa 

masyarakat berupaya melawan kemiskinan, dengan cara bekerja-keras menerapkan 

livelihood yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan jenis livelihood 

yang diterapkan oleh masyarakat, maka ada tiga jenis livelihood yang membutuhkan 

cara dan perangkat yang berbeda, yang rinciannya sebagai berikut: Pertama, bagi 

livelihood on-farm tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup sebagai petani. 

Cara ini memaksa mereka yang menerapkan livelihood on-farm untuk berpikir, 

bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai petani (peasant), yaitu orang miskin yang 

menggarap tanah untuk usaha pertanian. Meskipun tetap terbuka bagi petani untuk 

menjadi pengusaha tani (farmer), yaitu orang yang memiliki sebidang tanah yang 

relatif luas, di mana sebagian dari tanah tersebut dapat digunakan untuk menanam 

tanaman pertanian, sebagian lagi untuk tempat memelihara ternak, dan sebagian yang 

lain sebagai tempat mendirikan bangunan bagi rumah tinggalnya. 

Bagi livelihood on-farm tersedia teknik, yaitu cara-cara khusus atau istimewa 

untuk hidup sebagai petani agar dapat meningkat menjadi pengusaha tani. Cara-cara 

khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk melakukan pengolahan 

tanah pertanian dan penanaman komoditas pertanian, yang membutuhkan sistem 

pengelolaan dan perencanaan yang baik. Metode yang diputuskan selanjutnya 

diterapkan melalui proses, atau seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

hasil panen yang baik, sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan 

kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, 

dan sedikit demi sedikit ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan 

menimbulkan perubahan (peningkatan) kemampuan seorang petani seiring perubahan 
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(peningkatan) kebutuhan keluarga petani tersebut. Boleh jadi perubahan ini oleh 

banyak orang akan nampak sebagai sesuatu yang statis, karena peningkatan 

kemampuan petani paralel dengan peningkatan kebutuhan keluarganya. Namun 

demikian perubahan yang nampak tidak berubah ini tetap saja membutuhkan 

perangkat atau peralatan (sosial maupun fisikal) yang memadai. 

Kedua, bagi livelihood off-farm tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup 

sebagai bawon, penebas, pengelola industri hasil pertanian, dan pengusaha penyewaan 

alat pertanian. Cara ini memaksa mereka untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan 

berperilaku sebagai pegiat pertanian non petani. Meskipun tetap terbuka baginya untuk 

memiliki usaha dengan skala yang lebih besar. Bagi livelihood off-farm tersedia 

teknik, yaitu cara-cara khusus atau istimewa untuk hidup sebagai pegiat pertanian non 

petani agar dapat meningkat menjadi pengusaha dengan skala yang lebih besar. 

Cara-cara khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk bertindak 

sebagai bawon, penebas, pengelola industri hasil pertanian, dan pengusaha penyewaan 

alat pertanian. Metode yang diputuskan selanjutnya diterapkan melalui proses, atau 

seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil usaha yang baik, sehingga 

terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan kearah yang lebih baik. 

Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, dan sedikit demi sedikit 

ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan menimbulkan 

perubahan peran seseorang dari pegiat pertanian non petani berskala kecil ke skala 

besar. Namun demikian peran sebagai pegiat pertanian non petani harus didukung oleh 

perangkat atau peralatan (sosial maupun fisikal) yang memadai. 

Ketiga, bagi livelihood non-farm tersedia cara, yaitu arah atau route untuk hidup 

sebagai buruh, pedagang, pengelola industri, pengusaha penyewaan peralatan, 

pegawai negeri sipil atau militer, dan perantau. Cara ini memaksa mereka yang 

menerapkan livelihood non-farm untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku 

sebagai pegiat non pertanian. Pada kondisi ini, tetap terbuka baginya untuk memiliki 

usaha dengan skala yang lebih besar. Bagi livelihood non-farm tersedia teknik, yaitu 

cara-cara khusus atau istimewa untuk hidup sebagai pegiat non pertanian yang skala 

usahanya terus meningkat. 
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Cara-cara khusus ini membutuhkan metode, atau cara yang tepat untuk bertindak 

sebagai buruh, pedagang, pengelola industri, pengusaha penyewaan peralatan, 

pegawai negeri sipil atau militer, dan perantau. Metode yang diputuskan selanjutnya 

diterapkan melalui proses, atau seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

hasil usaha yang baik, sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan 

kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan terus menerus, tahap demi tahap, 

dan sedikit demi sedikit ini akan nampak sebagai sesuatu yang alami. Kondisi ini akan 

menimbulkan perubahan peran seseorang dari pegiat non pertanian berskala kecil ke 

skala besar. Namun demikian peran sebagai pegiat non pertanian harus didukung oleh 

perangkat atau peralatan (sosial maupun fisikal) yang memadai. 

Ketika konsep capital livelihood “dibumikan” (diletakkan pada fakta lapangan), 

maka terlihat situasi di Desa Ngandagan, yang masyarakatnya harus bekerja keras, 

agar kebutuhan keluarga tercukupi. Seluruh elemen sosial bekerja keras, mulai dari 

kulian (pemilik tanah pertanian, yang menyerahkan sebagian tanahnya untuk digarap 

petani tak bertanah) yang harus kerja keras, karena sekarang hasil yang diperoleh dari 

pertanian tidak lagi mencukupi. Misalnya kulian harus dagang, seperti yang dialami 

Ibu Danu Wisastro (warga Desa Ngandagan), yang membuka warung kecil, agar 

kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, buruh kulian (penerima tanah garapan) juga harus 

kerja keras, karena hasil sawahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal 

yang sama (kerja keras) juga berlaku pada mereka, yang bukan kulian dan bukan 

buruh kulian, agar kebutuhan keluarga tercukupi (Nugroho, 2011a:26-27) 

 

D. Livelihood Berkelanjutan Berbasis Agraria 

Sue Lautze dan Angela Raven Roberts (2003:9) menjelaskan, bahwa hasil 

pengelolaan livelihood (livelihood outcomes) pada The Sustainable Livelihoods Model 

meliputi: Pertama, memperoleh pendapatan yang lebih baik (more income). Kedua, 

meningkatkan kesejahteraan (increase well-being). Ketiga, mengurangi kerentanan 

(reduced vulnerability). Keempat, memperbaiki jaminan pangan (improved food 

security). Kelima, menggunakan sumberdaya alam secara lebih berkelanjutan (more 

sustainbale use of natural resources base). 
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Sementara itu, Sebastian Saragih dan kawan-kawan (2007:4) menyatakan bahwa 

setelah adanya platform livelihood dilanjutkan dengan modifikasi akses oleh para 

pihak dengan mempertimbangkan berbagai konteks, untuk menuju pada hasil, yang 

berupa berbagai aktivitas, yang berdampak pada beberapa hal tertentu. Untuk lebih 

jelasnya dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut: Pertama, platform penghidupan 

berupa asset, yang terdiri dari: (1) social capital, human capital, financial capital, 

natural capital, dan physical capital. 

Kedua, modifikasi akses dilakukan oleh: (1) relasi sosial, yang terdiri dari 

gender, class, umur, dan etnis atau ras, (2) kelembagaan, yang terdiri dari: aturan dan 

adat, kebiasaan, pasar, dan land tenure, (3) organisasi yang terdiri dari: perkumpulan, 

lembaga swadaya masyarakat, administratur, pemerintah, masjid atau gereja. 

Ketiga, di dalam konteks kerentanan, perlu diperhatikan: (1) trends atau 

kecenderungan, yang terdiri dari: penduduk, migrasi, perubahan teknologi, harga 

relatif, kebijakan makro, dan trend ekonomi; serta (2) shocks atau kejutan, yang terdiri 

dari: ancaman banjir, kekeringan, gempa, tsunami, hama penyakit, epidemi, konflik, 

dan perang. 

Keempat, menuju pada hasil berupa strategi penghidupan (livelihood strategy), 

yang terdiri dari aktifitas: (1) berbasis sumberdaya alam, seperti: pertanian, cash 

crops, peternakan, non-farm, dan pengumpulan hasil hutan; serta (2) berbasis non 

sumberdaya alam, seperti: perdagangan, jasa, manufaktur, remittances, dan transfers.  

Kelima, pada akhirnya memberi dampak pada: (1) keamanan penghidupan, 

yang terdiri dari: tingkat pendapatan, pendapatan yang stabil, tingkat resiko, dan hal-

hal yang bersifat musiman; serta (2) keberlanjutan ekologis, yang terdiri dari: kualitas 

tanah, air, padang penggembalaan, hutan, dan ragam hayati.       

 

RANGKUMAN 

Livelihood dimaknai sebagai penghidupan atau konsep nafkah, yaitu ketika 

seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhannya untuk peningkatan kualitas 

hidup. Oleh karena itu livelihood berkaitan dengan tiga hal, yaitu job (pekerjaan), career 

(karier), dan profession (profesi). Selain itu, livelihood juga ditentukan oleh sistem sosial, 

yang terdiri dari infrastruktur sosial, struktur sosial, dan supra struktur sosial. Dalam 
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konteks Desa Ngandagan, aktivitas tersebut berpeluang memperlihatkan adanya 

livelihood on – farm, livelihood off – farm, dan livelihood non – farm. 

Berdasarkan “natural step” yang ada di alam, maka diperlukan kesadaran manusia 

terhadap konsep sustainable atau berkelanjutan. Sementara itu, livelihood dikatakan 

sustainable apabila dapat dipadukan untuk meredam goncangan, stress dan resiko, 

mempertahankan dan mengembangkan asset yang telah dimiliki, dan pendayagunaannya 

tidak menimbulkan resiko baru dan ancaman bagi kelestarian alam. 

Kerentanan livelihood diatasi dengan memanfaatkan capital, yang biasa disebut 

“pentagonal asset”, yang terdiri dari: human capital, natural capital, financial capital, 

physical capital, dan social capital. Ketika konsep capital livelihood “dibumikan” 

(diletakkan pada fakta lapangan), maka terlihat situasi di Desa Ngandagan, yang 

masyarakatnya harus bekerja keras, agar kebutuhan keluarga tercukupi. 

Hasil pengelolaan livelihood pada The Sustainable Livelihoods Model meliputi: 

more income, increase well-being, reduced vulnerability, improved food security, and 

more sustainbale use of natural resources base. Hasil tersebut diperoleh setelah adanya 

platform livelihood, yang dilanjutkan dengan modifikasi akses oleh para pihak dengan 

mempertimbangkan berbagai konteks, untuk menuju pada hasil yang berupa berbagai 

aktivitas, yang berdampak pada beberapa hal tertentu. 

 

EVALUASI 

1. Jelaskan makna livelihood dan faktanya dalam kehidupan nyata! 

2. Jelaskan prasyarat agar livelihood disebut sustainable!  

3. Jelaskan substansi “pentagonal asset”! 

4. Jelaskan hasil pengelolaan livelihood pada The Sustainable Livelihoods Model! 
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