
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya

bermatapencaharian sebagai petani. Sebagaian dari perekonomian negara ini

bergerak disektor pertanian. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari

semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan memerlukan skill serta

jenjang pendidikan yang mendukung pekerjaan guna mendapatkan penghasilan

untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia

seutuhnya. Titik berat pembangunan jangka panjang sudah seharusnya terletak

pada pembangunan dibidang pertanian, guna terpenuhinya kebutuhan pokok

masyarakat. Hal ini selaras dengan sudut pandang bahwa pertanian pada saat

sekarang masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk negeri.

Pertanian merupakan titik sentral dalam pembangunan ekonomi terutama untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai mata pencaharian sebagian besar

penduduk dan sebagai pondasi perekonomian nasional. Hal tersebut juga seperti

yang dikemukakan oleh Prayitno dan Arsyad (1987), sampai saat ini konsumsi

pangan/ beras merupakan komoditas terpenting pola konsumsi pangan masyarakat

dan keadaan ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung kepada satu jenis

komoditas pangan tersebut.
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Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan pekerjaan pokok bagi penduduk

pedesaan, sehingga dalam pembangunan pertanian perlu memperhatikan

pembangunan pedesaan.

Pembangunan pedesaan adalah suatu strategi pembangunan yang direncanakan

bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya

masyarakat perekonomian menengah ke bawah di pedesaan.

Pembangunan masyarakat pedesaan menurut Ndraha (1987) bertujuan untuk

memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, mengintegrasikan

kehidupan masyarakat ke dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka

untuk memberikan sumbangan sepenuhnya bagi kemajuan nasional.

Sektor pertanian tetap merupakan sektor yang masih mempunyai peran penting

sebagai pencipta kesempatan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru khususnya di

daerah pedesaan. Walaupun di kota-kota besar juga masih banyak terdapat orang

miskin, namun tidak dapat disangkal bahwa sebagian masalah kemiskinan berada

di daerah pedesaan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebihan apabila dikatakan

kebijaksanaan pembangunan pertanian merupakan kebijaksanaan sektoral yang

terkait langsung dengan upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan dalam

skala bersifat nasional.

Menurut Mosher (1985), pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan

produksi dan pendapatan pertanian, tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya

peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga petani. Tolok

ukur yang sangat penting dari kesejahteraan keluarga petani adalah tingkat

pendapatan keluarga.
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Pada umumnya ruang di permukaan bumi tidak bertambah luas, akan tetapi

tingkat pertumbuhan penduduk dimasa ini cenderung meningkat sehingga

kebutuhan akan ruang semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari semakin

sempitnya ruang gerak penduduk dalam menentukan lokasi tempat tinggalnya.

Berdasarkan kenyataan pada umumnya, manusia dalam memilih perumahan

sebagai tempat tinggal bermukim akan memilih dan memikirkan bagaimana

kondisi keadaannya. Hal ini dapat dilihat dari kecukupan air, tanah yang subur

yang dapat memungkinkan untuk memberikan kemudahan dalam pembangunan

sarana dan prasarana lainnya antara lain ada beberapa faktor yang berkenaan

dalam hal tersebut:

pertumbuhan penduduk adalah keadaan tanah, keadaan hidrologi, keadaan
iklim, kecepatan dan perluasan permukiman. Faktor sosial adalah berkenaan
dengan karakteristik, demografi, struktur, dan organisasi social dan relasi
antara penduduk. Faktor ekonomi adalah yang berkenaan dengan pertumbuhan
yaitu harga tanah, kemampuan daya beli penduduk setempat, lapangan
penghidupan, transfortasi dan komunikasi setempat (Nursid sumaatmadja,

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

Lampung dengan luas wilayah ±5.325,03 km², yang terdiri dari 241.468 ha lahan

pertanian, 50.800,8 ha lahan perkebunan, 22.292,50 ha hutan lindung, 14.663,36

ha hutan produksi dan 125,621,30 ha hutan suaka margasatwa. Kabupaten

Lampung Timur memiliki potensi cukup prospektif untuk dikembangkan dan

merupakan salah satu titik tumbuh (point of growth) bagi wilayah Lampung

bahkan juga Sumatera Bagian Selatan, hal ini didukung oleh beberapa faktor:

1. Berbatasan langsung dengan Pulau Jawa/ Ibukota Jakarta, sehingga dapat

dijadikan daerah penyangga ibu kota di wilayah Sumatera.
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2. Potensi Sumberdaya Alam dan Manusia yang memadai untuk dikelola

pengembangannya.

3. Akses jaringan transportasi utama Trans Sumatera (rencana pengembangan

jalan Lintas Sumatera).

4. Potensi Taman Nasional Way Kambas untuk pengembangan safari wisata.

Desa Labuhan Ratu I merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way

Jepara Kabupaten Lampung Timur. Desa Labuhan Ratu I memiliki luas wilayah

±692,06 ha dengan panjang ± 321,89 km dan lebar ± 215 km yang terbagi menjadi

191,45 ha lokasi permukiman, 322 ha lokasi sawah, 44,69 ha lokasi tegal/ ladang

dengan topografi wilayah yang datar dan ketinggian rata-rata 15 m di atas

permukaan laut. Selain itu Desa Labuhan Ratu I merupakan salah satu desa yang

dilalui oleh saluran irigasi/ ledeng yang berasal dari Danau Way Jepara. Pada

tahun 2010 Desa Labuhan Ratu I memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.356 jiwa

yang tersebar pada 7 dusun dan terdiri dari 4.570 jiwa penduduk laki-laki, 4.786

jiwa penduduk wanita dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.364 KK atau

dapat diketahui setiap kepala keluarga rata-rata memiliki 3 sampai 4 anggota

keluarga (Profil Desa Labuhan Ratu I, 2010).

Penduduk di Desa Labuhan Ratu I memiliki mata pencaharian yang beraneka

ragam, seperti: petani, pedagang, karyawan (pemerintah/ swasta), jasa, buruh tani

dan pertukangan (Monografi Desa Labuhan Ratu I tahun 2010).

Sebagian besar penduduk Desa Labuhan Ratu I bermatapencaharian sebagai

petani terutama petani padi. Hal tersebut disebabkan karena Desa Labuhan Ratu I

memiliki bentang wilayah yang datar dan didukung dengan adanya sawah irigasi

teknis yang cukup luas yaitu mencapai 322 ha (Profil Desa Labuhan Ratu I, 2010).
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Desa Labuhan Ratu I merupakan Desa Pemekaran dari Desa Labuhan Ratu Lama

pada tahun 1972 tepatnya pada tanggal 12 Januari 1972 telah dilantik seorang

kepala desa yang bernama M. Mulyadi dengan surat keputusan Bupati Lampung

Tengah, no: 02/ I-des/ 1972. Kepala desa M. Mulyadi sebagai Kepala Desa

Labuhan Ratu I sampai dua periode dari tahun 1972 s/d 1988 karena masih

mengacu pada undang-undang no 5 tahun 1979, masa berlakunya kepala desa

selama 8 tahun. Pada tahun 1988 kepala Desa Labuhan Ratu I dijabat oleh M.

Suroso sampai dengan tahun 1998. Dari tahun 1999 kepala desa dijabat oleh Hi.

Ahmad Sukadi, SE sampai dengan akhir tahun 2006. Selanjutnya dari tahun 2007

kepala desa Labuhan Ratu I dijabat oleh PJS (pejabat semantara) yang bernama

Hi. Baderun sampai pada sekarang dengan surat keputusan Bupati Lampung

Timur no.: B.75/02/UK/2009, tanggal 25 Februari 2009 (Profil Desa Labuhan

Ratu I, 2010).

Tabel 1. Persebaran jumlah Kepala Keluarga pada tiap dusun di Desa  Labuhan
Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

No. Dusun Jumlah
Kepala Keluaraga Persentase (%)

1. Dusun I 315 13,32
2. Dusun II 420 17,77
3. Dusun III 577 24,42
4. Dusun IV 262 11,08
5. Dusun V 315 13,32
6. Dusun VI 231 9,01
7. Dusun VII 262 11,08

Jumlah 2.364 100
Sumber: Data kependudukan dari Balai Desa di Desa Labuhan Ratu I
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Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kepala keluarga di Desa

Labuhan Ratu I memiliki jumlah kepala keluarga 2.364 KK yang tersebar pada 7

dusun dan sebanyak 24,42% dari total keseluruhan kepala keluarga terdapat di

dusun III yang merupakan jumlah kepala keluarga terbanyak. Hal tersebut

disebabkan oleh letak dusun yang berada di tengah desa dan menjadi pusat

permukiman dan terdapat 3 sekolah yaitu SMK YPI, TK, SD dan SMP IT Baitul

Muslim yang berada di dusun tersebut. Banyaknya jumlah kepala keluarga juga

dipengaruhi oleh banyaknya RT di Dusun tersebut yaitu sebanyak 11 RT. Untuk

Dusun 1 dan Dusun V sebanyak 6 RT, untuk Dusun II sebanyak 8 RT, untuk

Dusun IV dan VII sebanyak 5 RT, dan untuk Dusun VI sebanyak 4 RT dengan

jumlah keseluruhan 45 RT.

Tabel 2. Jumlah dan jenis mata pencaharian kepala keluarga di Labuhan Ratu I
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah KK Persentase (%)
1. Petani 994 42,04
2. Buruh Tani 208 8,79
3. Buruh/ swasta 196 8,30
4. Pegawai negeri 242 10,24
5. Pengerajin 116 4,91
6. Pedagang 372 15,74
7. Peternak 74 3,13
8. Montir 7 0,29
9. Dokter 2 0,08
10. Jasa 137 5,80
11. Pemulung 4 0,17
12. Pensiunan 12 0,51

Jumlah 2.364 100
Sumber : Profil Desa Labuhan Ratu I tahun 2010
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Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 42,04%  atau 994

kepala keluarga penduduk Desa Labuhan Ratu I bermatapencaharian sebagai

petani. Adapun jenis pertanian yang diusahakan bermacam-macam seperti

tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman palawija dan lain-lain.

Tabel 3. Luas lahan menurut komoditas di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way
Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

No. Jenis Tanaman Luas Lahan (ha) Hasil (Ton/ ha)
1. Padi 322 1.932
2. Jagung 150 1.125
3. Ubi Kayu 7,5 525
4. Mentimun 5 17,5
5. Kacang Tanah 3 7,5
6. Kacang Panjang 2,5 1,25
7. Terong 2 0,50
8. Cabe 1 0,75

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu I tahun 2010

Pada Tabel tersebut dapat dijelaskan bawasannya komoditas dan penggunaan

lahan yang utama di Desa Labuhan Ratu I adalah jenis tanaman padi, yaitu dengan

luas lahan 322 ha menghasilkan 1.932 ton/ ha pada tahun 2010.

Tabel 4. Jumlah Kepala Keluarga yang Bermata Pencaharian Sebagai Petani
Berdasarkan Jenis Pertanian yang Diusahakan di Desa Labuhan Ratu I

No. Jenis Pertanian Jumlah KK Persentase (%)
1. Petani Padi 437 43,97
2. Petani Palawija 273 27,46
3. Petani Sayur-sayuran 189 19,01
4. Petani Kakau 95 9,56

Jumlah 994 100
Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu I tahun 2010

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah keseluruhan kepala

keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 43,97% adalah petani
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padi, jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan jumlah

jenis petani lainnya.

Pada uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk

Desa Labuhan Ratu I bermatapencaharian sebagai petani, dan komoditas utama

yang dihasilkan adalah tanaman padi. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk

Karakteristik Sosial Ekonomi Kepala Keluarga

Petani Padi Di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2010

petani padi, tingkat pendidikan formal, rata-rata jumlah anak yang dimiliki,

jumlah jiwa tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan, tingkat pendapatan

serta pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani padi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui beberapa rumusan

masalah yang berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga

petani padi di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung

Timur adalah sebagai berikut:

1. Berapakah rata-rata umur kepala keluarga petani padi di Desa Labuhan

Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal kepala keluarga petani padi di

Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

3. Berapakah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh kepala keluarga petani

padi di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung

Timur?
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4. Berapakah rata-rata jumlah jiwa tanggungan kepala keluarga petani padi

yang bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara

Kabupaten Lampung Timur?

5. Berapakah rata-rata luas kepemilikan lahan kepala keluarga petani padi di

Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

6. Berapakah rata-rata pendapatan kepala keluarga petani padi di Desa

Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

7. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani

padi di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung

Timur?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik kepala keluarga petani padi

yang mencakup umur kepala keluarga petani padi, tingkat pendidikan formal

kepala keluarga petani padi, rata-rata jumlah anak yang dimiliki, jumlah jiwa

tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan, rata-rata pendapatan kepala

keluarga petani padi serta pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga patani

padi yang berada di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten

Lampung Timur pada tahun 2010.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program

Studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
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2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang

ilmu Geografi khususnya Geografi Sosial.

3. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai kegiatan sosial

ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Sebagai salah satu aplikasi pengetahuan yang telah didapat selama

pendidikan di bangku kuliah dalam memecahkan masalah yang terdapat di

lapangan.

5. Sebagai suplemen bahan ajar Geografi SMA kelas X semester II pokok

bahasan sumber daya manusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah karakteristik sosial ekonomi

kepala keluarga petani padi di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way

Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 yang meliputi: umur

kepala keluarga petani padi, tingkat pendidikan formal kepala keluarga

petani padi, rata-rata jumlah anak yang dimiliki, jumlah jiwa tanggungan

kepala keluarga, luas kepemilikan lahan, rata-rata pendapatan serta

pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani padi

2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah kepala keluarga petani padi di

Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Tahun 2010.

3. Ruang lingkup tempat dan waktu adalah Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.
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4. Ruang lingkup ilmu adalah geografi sosial.

Geografi sosial adalah cabang dari geografi manusia yang bidang studinya

aspek keruangan yaitu karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, unsur

kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56)


