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Pembangunan Ekonomi Desa di Daerah Sabana: 

Lessons Learned 

 

So he flew into the water and swam toward the splendid swans. They saw 
him, and swept down upon him with their rustling feathers raised. "Kill 
me!" said the poor creature, and he bowed his head down over the water to 
wait for death. But what did he see there, mirrored in the clear stream? He 
beheld his own image, and it was no longer the reflection of a clumsy, dirty, 
gray bird, ugly and offensive. He himself was a swan! Being born in a duck 
yard does not matter, if only you are hatched from a swan's egg. 

 

(H.C. Andersen, The Ugly Duckling) 

 

Kutipan di atas saya ambil dari dongeng anak-anak berjudul  

“Itiksi Buruk Rupa” yang ditulis oleh  H.C. Andersen, pengarang cerita 

anak terkenal asal Denmark. Dongeng itu mengisahkan kehidupan 

seekor anak angsa yang menetas di lingkungan itik pada sebuah 

pertanian. Karena berada diantara kawanan itik, awalnya anak angsa 

itu dianggap sebagai anak itik walaupun secara fisik ia berbeda 

dibandingkan saudara-saudaranya. Warna bulunya yang abu-abu, 

bukan kuning seperti anak itik lainnya, membuatia seringkali diejek 

sebagai anak itik yang buruk rupa.  Namun ketika ia memutuskan 

untuk berpisah dari kawanan itik dan menjalani hidup dengan caranya 

sendiri, ia justru menemukan kawanan angsa yang sama dengan 

dirinya dan bahkan kemudian berubah menjadi angsa yang indah 

ketika dewasa.  

Dongeng itu populer di seluruh dunia sebagai kisah tentang 

transformasi pribadi menjadi lebih baik.Dalam buku ini, kisahtersebut 

mengingatkan saya pada nasib daerah sabana di Indonesia. Seperti anak 

angsa yang berada di tengah anak itik, daerah beriklim sabana tropis di 

NTT berada di antara daerah lain yang beriklim tropis di 

Indonesia.Ketika daerah sabana dianggap sama dengan daerah tropis, 
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maka daerah sabana bagaikan „si itik buruk rupa‟ karena 

karakteristiknya yanglain. Iklimyang lebih kering, tanah yang lebih 

gersang, dan curah hujan yang lebih sedikit membuat daerah ini 

dianggap “berbeda”.Sayangnya perlakuan pemerintah melalui 

program-program pembangunan desa tetap dilakukan secara seragam, 

tanpa memperhitungkan perbedaan ekologi sabana yang unik tersebut. 

Tujuan utama artikel ini adalah menarik benang merah dari 

seluruh artikel yang telah disajikan pada bagian-bagian sebelumnya. 

Berdasarkan pertanyaan payung pada artikel pendahuluan, maka 

substansi dari artikel ini adalah sebuah deskriptif-eksplanatoris 

pembangunan ekonomi desa pada daerah beriklim sabana tropis 

melalui perspektif ekonomi kelembagaan lama. Namun lebih dari itu, 

artikel ini juga menyajikan sebuah catatan tentang pelajaran yang 

diambil dari pola pembangunan ekonomi desa di daerah sabana. 

Sebelum penyampaian kedua hal tersebut, berikut ini adalah rangkaian 

isi dari artikel –artikel yang telah disajikan sebelumnya dengan 

harapan pembaca dapat membayangkan isi buku ini secara utuh dan 

menerima pesan yang ingin  disampaikan. 

 

Ekologi Unik yang Dinamis 

Seperti telah disinggung sebelumnya, iklim sabana tropis 

membentuk ekosistem sabana dengan karakteristik unik.Karakteristik 

utama sabana adalah musim kemarau yang lebih panjang daripada 

musim hujan, curah hujan yang tidak menentu, dan fertilitas tanah 

yang rendah.Karakteristik itu menyebabkan variabilitas iklim menjadi 

tantangan yang harus selalu dihadapi penduduk yang menjadi bagian 

dari ekologi itu.Sebagai akibatnya, kehidupan dan penghidupan 

penduduk selalu diwarnai oleh ketidakpastian. Kenyataan itu 

membentuk kebiasaan dan perilaku  pendudukdesa untuk melakukan 

diversifikasi penghidupan sebagai bentuk strategi adaptasi penduduk 

dalam ekologi sabana yang dinamis. Diversifikasi tersebut tampak dari 
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cirri petani di daerah sabana yang polipalen dan pola  bercocok tanam 

tradisional yang bersifat polikultur.  

Program-program pembangunan ekonomi desa pada sektor 

pertanian membawa kelembagaan „baru‟ yang justru dapat menjadi 

ancaman pada karakteristik kelembagaan lokal yang beragam. 

Penghidupan penduduk di daerah sabana yang mengandalkan 

keberagaman mata pencaharian diarahkan untuk menjadi petani 

komersial yang memproduksi tanaman komoditas. Pola tanam 

monokultur yang melekat dalam program-program pembangunan 

ekonomi desa menyebabkan penduduk di daerah sabana menghentikan 

kebiasaan pola tanam polikultur dan mengurangi  jenis tanaman bahan 

pangan di kebunnya. Pola tanam monokultur juga menambah jumlah 

tenaga dan waktu kerja yang dibebankan pada penduduk. Ancaman 

tersebut semakin besar ketika pola tanam yang diperkenalkan tersebut 

justru membuat lingkungan pertanian mereka lebih rentan terhadap 

serangan hama.  

Masih terkait dengan ekologi sabana yang dinamis, penduduk  

lokal akan mengutamakan tanaman-tanaman yang menjadi bahan 

pangan pokok, dan relatif mudah ditanam, tanpa perlakuan khusus. 

Selain itu, mereka juga memberikan apresiasi pada tanaman-tanaman 

yang tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan pangan tetapi juga 

dapat dijual, dan bersifat ekonomis. 

 

Sumber Daya  yang Kontekstual dan Fungsional   

Selain mempengaruhi kebiasaan penduduk dalam bercocok 

tanam dan kebiasaan pangan, ekologi sabana yang dinamis juga 

membentuk pandangan penduduk pada ketersediaan sumber daya. 

Terkait dengan tenaga kerja, makna dan nilai tenaga kerja bersifat 

kontekstual, karena penggunaan dan pembagian kerja dalam suatu 

masyarakat didasarkan pada kebiasaan dan aturan yang berlaku secara 

terbatas.Bagi penduduk di daerah sabana, sumber daya adalah media 

yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam 
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ekologi sabana yang penuh ketidakpastian.Sumber daya bersifat 

fungsional dan tidak dipandang semata-mata sebagai faktor produksi 

seperti definisi yang diterima secara universal.Sebaliknya, pemerintah 

seringkali memandang lahan dan tenaga kerja sebagai sumber daya 

yang dapat mendukung program-program pembangunan ekonomi desa 

di daerah sabana. 

Bagi penduduk di daerah sabana, lahan yang belum digunakan 

memang tersedia berlimpah. Namun, bagi mereka tidak ada konsep 

lahan kosong atau lahan yang tidak dimanfaatkan.Penduduk 

memandang lahan sebagai sumber daya untuk bertahan hidup sehingga 

penggunaan lahan telah diatur sesuai fungsinya, bukan karena 

ketersediaannya yang berlimpah.Namun  perubahan penggunaan lahan 

di daerah sabana juga terkait dengan dimensi simbolik yang melekat 

dalam kepemilikan lahan secara tradisional, sehingga perubahan 

penggunaan lahan tidak mudah dilakukan.  

Pandangan penduduk di daerah sabana pada tenaga kerja juga 

tidak semata-mata didasarkan pada konsep sumber daya yang sempit. 

Lebih dari sekedar faktor produksi, tenaga untuk bekerja adalah media 

membangun kesalingketergantungan yang dilakukan melalui 

pertukaran tenaga untuk bekerja. Dalam hal ini penduduk di daerah 

sabana melakukan pengaturan tenaga kerja bukan hanya untuk 

memelihara relasi sosial, tetapi lebih jauh lagi sebagai pengaturan sosial 

karena menyadari ketidakpastian hidup dalam ekologi sabana yang 

dinamis. Adapun pembagian kerja di daerah sabana sangat terkait 

dengan hierarki sosial tradisional dan modern yang sarat akan dimensi 

simbolis. Hierarki sosial tersebut memposisikan kelompok masyarakat 

petani sebagai kelompok yang berada pada bagian paling bawah 

sehingga pembagian kerja pada masyarakat yang tinggal di daerah 

sabana menjadi semakin rumit. 

Alokasi tenaga kerja dan pembagian kerja yang rumit dapat 

dipahami sebagai bentuk kesiapsiagaan penduduk lokal pada 

ketidakpastian yang melekat pada ekologi sabana. Namun, pengaturan 

sosial yang melekat dalam keseharian kehidupan penduduk tersebut 
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semakin mendapat tekanan. Ancaman terjadi melalui perubahan di 

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, bahkan melalui program-

program pembangunan pemerintah yang justru membuat penduduk 

lokal semakin rentan pada ketidakpastian hidup. Dalam bidang ilmu 

ekonomi, teori tentang tenaga kerja yang dibangun berdasarkan 

konteks dunia barat dan digunakan sebagai kerangka dalam kebijakan 

dan proyek pembangunan di daerah sabana seringkali tidak sesuai 

bahkan mengancam kesejahteraan penduduk lokal yang mempunyai 

nilai-nilai tersendiri. 

 

Pembangunan Ekonomi Desa Sebagai Arena Ekonomi Politik  

Menggunakan perspektif ekonomi politik kelembagaan dan 

teori arena, kami menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa di 

daerah sabana adalah sebuah arena sosial-ekonomi-politik yang terdiri 

dari tiga kelompok pelaku; kelompok pengusaha dan perbankan yang 

terkait dengan ekonomi, kelompok pemerintah (penguasa) yang terkait 

dengan politik, dan kelompok petani yang menjadi peserta dalam 

program pembangunan tersebut.Masing-masing kelompok mempunyai 

perannya masing-masing yang didasarkan pada kepemilikan empat 

jenis modal; modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal 

simbolik. 

Dalam arena pembangunan ekonomi desa di daerah sabana, 

kelompok pengusaha -perbankan (ekonomi) dan kelompok pemerintah 

(politik) memiliki kombinasi semua jenis modal tersebut di atas. 

Sementara itu, kelompok petani hampir tidak memiliki kombinasi ke-

empat modal. Kepemilikan modal menyebabkan persaingan dalam 

sebuah menjadi tidak seimbang. Kelompok ekonomi dan kelompok 

politik menjadi kelompok dominan, sebaliknya kelompok petani 

menjadi kelompok sub-ordinan. Kepemilikan modal juga digunakan 

kelompok yang dominan untuk mencapai tujuan mereka masing-

masing dan berusaha menentukan tujuan kelompok lain, termasuk 

kelompok petani.  Namun, jauh dari harapan kelompok dominan, 
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kelompok petani di daerah sabana seringkali mempunyai tujuan yang 

berbeda dari kelompok ekonomi dan kelompok politik. Kelompok 

petani justru menggunakan arena yang terbentuk sebagai sumber 

mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dan keuntungan lain yang 

melekat dalam program-program pembangunan ekonomi desa.  

Selanjutnya, berdasarkan analisi multi-skala, kelompok 

ekonomi dan kelompok politik masing-masing mempunyai relasi yang 

intensif dan saling tergantung pada berbagai tingkatan wilayah. 

Kelompok ekonomi di tingkat paling rendah (lokal) terhubung dengan 

pelaku ekonomi di tingkat internasional (gobal). Hal yang sama juga 

terjadi pada kelompok pemerintah. Sebagai pelaku politik, pemerintah 

di tingkat lokal juga terkait secara intensif dengan pelaku politik di aras 

nasional. Sebaliknya, kelompok petani hampir tidak mempunyai relasi 

selain di dalam wilayahnya sendiri. Dapat dikatakan, kehidupan 

kelompok petani di daerah sabana tidak terlepas dari konstelasi 

ekonomi-politik yang dibuat oleh kelompok dominan di tingkat lokal, 

regional, nasional, bahkan global. 

 

Politik Sehari-hari Petani Sebagai Bentuk Respon Petani 

Berdasarkan pengalaman mereka dalam melaksanakan 

program-program pembangunan ekonomi desa, apakah yang dilakukan 

petani di daerah sabana? Apakah mereka menerima intervensi 

pemerintah sebagai bagian dari nasib mereka dengan pasif? Apakah  

mereka menerimanya seperti menerima hidup dalam ekologi sabana 

yang dinamis? Jawaban atas pertanyaan itu disampaikan dalam tulisan 

terakhir pada buku ini.Tulisan dengan topik respon petani pada 

program pembangunan ekonomi desa itu menunjukkan petani tidak 

tinggal diam menghadapi relasi sosial yang membebani hidup mereka. 

Alih-alih meningkatkan ekonomi rumah tangga, petani justru merasa 

program-program pembangunan ekonomi desa justrumeningkatkan 

beban kehidupan mereka.  Namun, respon petani pada pembangunan 

ekonomi tidak dilakukan secara brutal dan frontal. Respon petani di 
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daerah sabana dilakukan dengan cara yang „tidak berbahaya‟ karena 

melekat dalam perilaku mereka sehari-hari sebagai petani dan 

kehidupan penduduk desa. 

Adapun respon petani pada program-program pembangunan 

ekonomi desa adalah refleksi dari praktik-pratik politik sehari-hari 

petani.Tidak hanya resistensi, bentuk politik sehari-hari petani juga 

tersirat ketika mereka „mendukung‟ program-program pembangunan 

melalui kesediaan mereka menyiapkan lahan, tenaga, dan waktunya 

untuk melaksanakan program nasional tersebut. Namun demikian,  

dukungan itu ditujukan untuk mendapat bantuan-bantuan yang 

melekat bersama program-program pemerintah, sekaligus memelihara 

hubungan kesalingtergantungan antara petani dan pemerintah untuk 

menjamin tersedianya bantuan pada saat dibutuhkan. Intepretasi akan 

hal ini mengungkap resistensi petani pada program-program 

pemerintah tidak mudah dikenali jika tidak memperhitungkan aspek 

sejarah, kebiasaan, budaya, dan ekologi lokal.  

 

Sebuah Benang Merah 

Menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan lama, 

ditemukan bahwa pola pembangunan ekonomi desa di daerah sabana 

terjadi seperti sebuah ruang dimana kelembagaan lokal bertemu 

dengan kelembagaan “baru”. Masing-masing kelembagaan membawa 

norma, nilai, aturan, dan  karakteristik tersendiri yang berbeda satu 

sama lain. Dalam buku ini, terdapat 2 ciri kelembagaan lokal di daerah 

sabana; diversifikasi dan interdependensi. Diversifikasi tidak hanya 

tampak dari berbagai kegiatan untuk mencari nafkah, tetapi juga 

kegiatan lain seperti pola tanam tradisional yang cenderung polikultur, 

diversifikasi penggunaan lahan, dan bahkan diversifikasi dalam 

menjalin relasi sosial. Namun, diversifikasi yang dilakukan penduduk 

di daerah sabana menunjukkan perbedaan dari diversifikasi 

penghidupan petani lainnya, karena tidak hanya dilakukan 

berdasarkan kebutuhan ekonomi-sosial, tetapi merupakan bagian dari 
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kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun sebagai salah satu 

bentuk strategi bertahan hidup pada ekologi sabana yang penuh 

tantangan. Sementara itu, kesalingtergantungan (interdependensi) 

tampak dari pengaturan-pengaturan sosial dalam masyarakat yang 

rumit seperti pembagian kerja, relasi sosial, dan adat-istiadat 

masyarakat lokal. Diversifikasi dan interdependensi menjadi penting 

bagi tersedianya jaminan sosial untuk masyarakat yang hidup dalam 

ekologi yang penuh tantangan. 

Adapun kelembagaan „baru‟ hadir bersama-sama dengan 

program-program pembangunan ekonomi. Dalam buku ini, kasus 

komoditisasi kapas digunakan sebagai contoh hadirnya sebuah 

kelembagaan baru dalam kehidupan penduduk di daerah sabana. 

Seperti kelembagaan lokal, kelembagaan baru juga mempunyai 

karakteristik khusus, diantaranya adalah spesialisasi dan independensi. 

Karakteristik kelembagaan baru yang mengarah pada spesialisasi 

tampak dari usaha pemerintah untuk menjadikan petani di daerah 

sabana sebagai petani yang monovalent, daripada petani polyvalent. 
Tanaman kapas yang membutuhkan perawatan khusus dan intensif 

mensyaratkan petani untuk lebih banyak menggunakan waktu dan 

tenaganya di kebun kapas. Usaha itu memang tidak salah, namun tidak 

tepat dilakukan pada masyarakat yang hidupnya penuh dengan 

tantangan ekologis dan ketidakpastian. 

Karakteristik kedua yang melekat dalam kelembagaan “baru” 

adalah independensi. Karakteristik ini dapat ditangkap melalui tujuan-

tujuan pembangunan ekonomi desa yang terutama dilakukan untuk 

mendukung “kemandirian” petani dalam rangka mengurangi angka 

kemiskinan di desa. Independensi juga muncul dalam bentuk-bentuk 

penyederhanaan relasi sosial yang diproyeksikan dalam organisasi 

formal petani yang disebut kelompok tani. Walaupun dibungkus dalam 

bentuk kerja kelompok, namun relasi antar anggota dalam suatu 

kelompok tani menjadi jauh lebih sederhana daripada relasi sosial 

dalam budaya Sumba. Relasi sosial yang lebih sederhana akan 

berdampak pada menurunnya tingkat kesalingtergantungan yang 
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selama ini diandalkan untuk bertahan hidup di daerah sabana.  Dalam 

konteks kehidupan petani di daerah sabana, dapat dikatakan bahwa 

spesialisasi dan indepedensi sebagai karakteristik kelembagaan baru 

berpotensi mengurangi kemampuan penduduk untuk menghadapi 

dinamika dan tantangan ekologinya. Adapun perjumpaan kedua 

bentuk kelembagaan tersebut ditunjukkan melalui gambar 9.1 berikut. 

 

Gambar 9.1 

 Kelembagaan lokal vs Kelembagaan “baru” 

 

“Perjumpaan” kedua jenis kelembagaan itu ditanggapi 

penduduk yang tinggal di daerah sabana dengan cerdik. Alih-alih 

menolak kehadiran kelembagaan baru secara frontal dan brutal, 

mereka menjalankan kelembagaan baru itu dengan nilai yang 

diadaptasi dari kelembagaan lokal, yaitu membangun relasi 

kesalingtergantungan sebagai startegi melanjutkan kehidupan dalam 

ekologi yang unik dan dinamis. 

 

Pelajaran dari Kasus Komoditisasi Kapas di Desa Tanamanang 

Analisis dan intepretasi kami dalam semua atikel menunjukkan 

kompleksitas pembangunan ekonomi desa di daerah sabana. 

Pembangunan ekonomi di daerah itu tidak bisa dijelaskan hanya 

kelembagaan "baru" : 
spesialisasi & independensi 

kelembagaan lokal:  
diversifikasi & interdependensi 
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dengan menggunakan perspektif yang menyoroti letak geografis saja, 

atau perspektif yang hanya memperhitungkan peran kelembagaan saja. 

Artikel  ke-4 secara gamblang menunjukkan aspek ekologi sangat 

mempengaruhi kebiasaan hidup penduduk yang menjadi akar dari 

kelembagaan lokal. Aspek ekologi juga membentuk persepsi penduduk 

lokal terhadap ketersediaan sumber daya ekonomi di sekitarnya, 

seperti yang penulis sajikan pada artikel 5 dan 6. Dengan kata lain, 

artikel-artikel tersebut menunjukkan signifikasi dua aspek utama 

untuk menjelaskan pembangunan ekonomi di daerah sabana; ekologi 

dan kelembagaan. 

Dimensi yang mengikat kedua aspek tersebut di atas adalah 

tindakan petani dalam menanggapi pembangunan ekonomi di 

sekitarnya. Pendekatan letak geografis kurang memperhitungkan 

hubungan manusia dan lingkungannya, sehingga mengabaikan 

kemampuan manusia untuk menghadapi tantangan ekologi dalam 

kehidupannya. Hal yang sama juga nampak dalam pendekatan peran 

kelembagaan yang kurang memperhitungkan hubungan antara 

kelembagaan dan manusia yang tercermin dari kebiasaan, aturan dan 

sejarah lokal. Masing-masing pendekatan tersebut memang mampu 

menjelaskan perbedaan pembangunan yang terjadi, namun tidak 

memadai untuk menjelaskan peran manusia sebagai bagian tak 

terpisahkan dari ekologi dan kelembagaan. 

Selanjutnya, respon penduduk lokal pada pembangunan tidak 

hanya merujuk pada penolakan. Respon penduduk lokal beragam dan 

seringkali muncul secara simultan sehingga sulit dikenali perbedaaan 

antara satu bentuk respon dan bentuk lainnya. Oleh sebab itu, penting 

untuk memahami arena ekonomi politik sebagai latar belakang dimana 

pembangunan tersebut berlangsung. Dengan demikian respon 

penduduk lokal terhadap pembangunan seharusnya dipahami dengan 

memperhitungkan situasi dan kondisi seperti misalnya; sejarah 

pembangunan lokal, hubungan antara penduduk lokal dan pemerintah, 

serta kelembagaan lokal yang berlaku. 
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Kasus komoditisasi kapas di Desa Tanamanang yang menjadi 

representasi dari program pembangunan ekonomi desa dalam buku ini  

memang tidak ditujukan untuk mewakili  proses pembangunan di 

semua daerah sabana. Apa yang terjadi di desa itu belum tentu terjadi 

di desa lain yang beriklim sama. Namun, apa yang terjadi di desa 

tersebut menunjukkan tidak semua program pembangunan ekonomi 

dapat dilakukan dengan lancar karena penduduk lokal bukanlah ruang 

kosong yang siap menerima semua hal yang berasal dari luar.  Atas 

kesadaran inilah, kami menganggap penjelasan mengenai 

pembangunan ekonomi desa di daerah beriklim sabana tropis 

membutuhkan pendekatan tersendiri dengan mempertimbangkan tiga 

hal utama yaitu: kapasitas dan potensi ekologis, kelembagaan sosial 

yang berlaku lokal, dan arena ekonomi-politik. Adapun keterkaitan 

ketiga hal tersebut disampaikan melalui gambar 9.2 berikut ini: 

 

Gambar 9.2. 

Ekologi, Kelembagaan lokal, dan Arena Ekonomi-Politik 

 

Kesimpulan 

Artikel ini menjadi penutup rangkaian artikel yang telah 

disajikan sebelumnya sebagai usaha menjawab pertanyaan payung 

Kapasitas 
dan potensi 

ekologi lokal 

Kelemba-
gaan lokal 

Arena  
ekonomi-

politik 
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dalam buku ini, sekaligus mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga 

dari pembangunan ekonomi desa di daerah sabana yang telah terjadi. 

Dengan perspektif ekonomi kelembagaan, kami menjelaskan 

pembangunan ekonomi desa di daerah sabana adalah ruang 

„pertemuan‟ antara kelembagaan lokal dan kelembagaan „baru‟ yang 

membawa serta karakter masing-masing yang berbeda. Bila 

kelembagaan lokal dicirikan oleh diversifikasi dan interdependensi, 

maka kelembagaan „baru‟ justru mempunyai sifat spesialisasi dan 

independensi. Sementara itu, penduduk lokal menanggapi pertemuan 

tersebut melalui berbagai bentuk perilaku keseharian mereka yang  

dapat dikenali, tetapi sulit dipisahkan. Sebagian respon petani pada 

pembangunan juga kami pandang sebagai bentuk strategi adaptasi yang 

dilakukan petani pada kelembagaan yang dirasa paling sesuai untuk 

kehidupan mereka. 

Adapun implikasi teoretis yang terkait dengan pembangunan 

ekonomi desa adalah pentingnya memahami konteks sosial dan 

konteks ekologi lokal dalam merencanakan dan atau melaksanakan 

program-program pembangunan desa, secara khusus pada ekologi 

sabana yang unik dan dinamis.  Terkait dengan konteks ekologi sabana 

yang menjadi fokus pada buku ini, perlu disadari dan diakui bahwa 

penduduk desa di daerah sabana akan selalu menghadapi tantangan 

alam yang dinamis. Kehidupan dan penghidupan mereka sudah penuh 

dengan ketidakpastian ekologi yang terkait dengan variabilitas iklim 

dan pengaruhnya. Memaksakan program pembangunan yang tidak 

tepat justru akan menambah beban kehidupan mereka yang sudah 

sulit. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memahami perbedaan 

ekologi yang mempengaruhi kehidupan petani dan mencari cara untuk 

menghadapi ketidakpastian ekologi berdasarkan pengetahuan 

penduduk lokal.  

Akhir kata, kami menyadari bahwa kajian ini bukan ditujukan 

sebagai generalisasi statistik yang didasarkan pada sample yang 

mewakili sebuah fenomena. Namun, kami berharap bahwa kajian ini 

dapat menjadi sebuah pendekatan untuk melakukan generalisasi 
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analitis untuk memahami pembangunan ekonomi di daerah 

sabana.Untuk itu, kami mengakui keterbatasan kajian ini yang hanya 

menyoroti satu bentuk program pembangunan desa yang terkait 

dengana sektor pertanian saja. Atas dasar itulah kami menyarankan 

penelitian lebih lanjut dalam konteks ekologi yang sama, tetapi dengan 

kajian pada program pembangunan desa pada sektor lainnya.  Studi 

tentang penduduk yang tinggal di daerah sabana pada lokasi lainnya di 

Indonesia juga menarik dilakukan mengingat ekologi sabana yang 

unik, dinamis, dan kombinasi karakteristik iklim yang sangat kompleks 

membuat adanya perbedaan masalah dan kondisi pada setiap sabana.  


