
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari atau tidak setiap kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin di

pedesaan semakin lebar. Sedangkan kesenjangan dalam kehidupan petani kecil dapat

di lihat dalam hal pemilikan lahan pertanian. Nampak sekali bahwa pada umumnya

mayoritas petani kecil dan buruh tani memiliki lahan sempit yang luasnya kurang dari

0,5 hektar, sebaliknya justru lahan yang luas di kuasai oleh sejumlah kecil petani kaya

yang ada didesa.

Berangkat dari kenyataan diatas, sesungguhnya di pedesaan ada dua golongan

penduduk petani yang di landa kemiskinan dan sangat memperihatinkan yaitu:

1. Golongan Petani Berlahan Sempit

Orang yang memiliki lahan pertanian yang luas lahan pertanianya kurang dari 0,5

hektar sehinga hasil dari lahan pertanian itu tidak biasa untuk memenuhi kebutuhan

hidup selama 1 tahun.

2. Golongan Buruh Tani.

Orang yang menerima upah karena bekerja di lahan orang lain.
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Miskinnya dua golongan ini sehingga yang menjadi perhatian utama kegitan mereka

adalah bagaimana meningkatkan pendapatan yang rendah itu. Kemiskinan adalah

keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti

makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat

dengan kualitas hidup. Budiyanto (1998:49)

(Menurut Ginting 2002:103 dalam http://ms.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan. go.id).

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi

kehidupan yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila

pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan,

pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadan dimana seorang, keluarga atau

angota masarakat tidak mempunyai kemanpuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

secara wajar sebagai mana angota lain pada umumnya (Abdul Syani 2002:190)

Mengutip berita resmi Badan Pusat Statistik ( BPS ) yang dirilis Juli 2009, Jumlah

penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi

Lampung Maret 2009 tercatat 1.558.288 orang . Dari jumlah penduduk miskin

tersebut 77 % berada di perdesaan, yang sebagian besar masyarakatnya bermata

pencahariaan sebagai petani.

(Sumber:http://ms.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan.go.id.)

Inilah poin penting yang dijadikan patokan awal dalam membuat model atau formula

program revitalisasi pembangunan pertanian untuk Provinsi Lampung. Artinya

revitalisasi ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan para petani di

perdesaan. Rendahnya pendapatan rumah tangga miskin juga dipengaruhi oleh
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sempitnya pemilikan lahan untuk usaha tani. Diantara rumah tangga miskin di

perdesaan,banyak yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Mereka yang

tidak mempunyai lahan pertanian akan mencari pekerjaan menjadi buruh tani atau

pekerja kasar yang bekerja di luar pertanian.

Diantara usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan rumah

tangga petani miskin adalah:

1. Menyadari bahwa dengan lahan usaha tani yang sempit maka sektor pertanian

tidak mampu menopang kebutuhan hidup seluruh keluarga.

2. Usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan dapat

dilakukan dengan melakukan aktifitas penganekaragaman atau di diverifikasi

sumber-sumber pendapatan baik disektor pertanian atau di luar pertanian dengan

menyesuaikan pada lingkungan dan kondisi desa.

Dalam hubungan ini maka perlu penerapan kebijaksanaan dari pihak pemerintah

untuk mendukung setiap usaha atau tindakan yang mengarah kepada terciptanya

lapangan kerja baru dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta

tindakan dari pemerintah untuk melaksanakan dan memeratakan pembangunan

terutama kepada masyarakat lapisan bawah.

seperti yang dialami oleh petani di lokasi penelitian yaitu Desa Karta Kecamatan

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, persoalan yang muncul juga

tidak jauh berbeda dengan gambaran perdesaan pada umumnya.

Ditinjau dari letaknya secara geografis Desa Karta pada saat ini dapat dikatakan

kurang menguntungkan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya sarana dan

prasarana transportasi menuju daerah ini belum memadai karena jalan menuju desa
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ini masih banyak yang rusak serta berlubang sehinga pada waktu musim hujan sulit

untuk dilalui, terisolasinya daerah ini dari pusat perdagangan sehingga harga-harga

hasil bumi cenderung rendah. Menurut data desa, 43% masyarakat desa Karta hanya

memiliki lahan < 0,5 ha sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat di katakan

miskin. Gambaran keadaan yang di sebutkan diatas secara langsung maupun tidak

langsung mencerminkan rendahnya pendapatan masyarakat di desa ini, terutama para

petani. Adapun petani didesa ini kebanyakan petani yang menggarap lahan kering,

dan bercocok tanam singkong, karet, kelapa sawit, jagung, dan padi gogo, serta

tanaman tahunan lainnya yang mengandalkan pengairan tadah hujan, karena belum

ada pengairan teknis di daerah ini. Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang

masalah terlihat bahwa kemiskinan di pedesaan sangat memprihatinkan, serta

bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani miskin masih menjadi masalah

penting dalam strategi pembangunan nasional.

Kenyataan seperti di atas  mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan

judul Usaha-Usaha Petani Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatannya (Studi

di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang

Barat)

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah diatas, maka permasalahan  yang akan diteliti adalah :
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Usaha-usaha apakah yang telah dilakukan oleh petani miskin di desa Karta untuk

meningkatkan pendapatannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh

petani miskin di Desa Karta untuk meningkatkan pendapatannya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan

mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu yang

mempelajari tentang petani miskin sebagai bagian dari kajian sosiologi

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber penelitian lebih mendalam dalam

ruang lingkup yang luas dan juga di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti

untuk menambah wawasan serta pengalaman mengenai usaha-usaha petani

miskin dalam meningkatkan pendapatannya.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan pada civitas

akademi unila

c. Hasil penelitian ini khususnya yang berada di daerah Desa Karta Kecamatan

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekitarny bisa di

jadikan gambaran dalam upaya membenahi tingkat pendapatan masyarakat

petani miskin. Serta memberikan masukan kepada instansi pemerintah dan



6

suasta yang terkait agar bisa memberikan dukungan terhadap usaha-usaha

petani miskin dalam meningkatkan pendapatannya.


