
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Petani

Pengertian petani dapat di definisikana sebagai pekerjan pemanfaatan sumber daya

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna

memenuhi kebutuhan hidup dengan mengunakan peralatan yang bersifat tradisional

dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia

yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga

kehutanan.Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang

melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba)

untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan

pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama

yang bersifat semusim.

(Sumber http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri

Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id)

Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:

1. Petani Gurem
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Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha.Petani inimerupakan

kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

2. Petani Modern

Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki

orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani

memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan

petani modern.

3. Petani Primitif

Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan

mereka berpindah-pindah.

Menurut Wahyudin (2005:39) Golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Petani Kaya : yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.

2. Petani Sedang : petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.

3. Petani Miskin : petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya sebagai

petani  maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya :

1. Sawah, sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan

memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan

maupun sawah pasang surut.
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2. Tegalan, tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada

pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari

lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat

pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau

lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

3. Pekarangan, perkarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam

rumah  yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan

kacang-kacangan.

4. Ladang Berpindah, ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang

dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah

beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu

pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap.

5. Tanaman Keras, tanaman keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang jenis

pertanianya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit dan coklat.

Menurut Mosher (1997:28), setiap petani memegang tiga peranan yaitu:

1. Petani Sebagai Juru Tani (Cultivator).

Yaitu seseorang yang mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna

mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah.

2. Petani Sebagai Pengelola (Manager).

Yakni segala kegiatan yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan

terutama pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternatif-

alternatif yang ada.
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3. Petani sebagai manusia

Selain sebagai juru tani dan pengelola, petani adalah seorang manusia biasa.

Petani adalah manusia yang menjadi anggota dalam kelompok masyarakat, jadi

kehidupan petani tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya.

Apabila kita lihat pengertian petani menurut Mosher tersebut maka titik tekanya

adalah usaha taninya dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menunjukkan

bahwa sebagai petani, ia juga sebagai anggota yang tidak terlepas dari lingkungan

sosialnya.

B. Pengertian Pendapatan Petani

Pendapatan atau penghasilan dapat dilihat dari mata pencaharian yang dilakukan oleh

setiap rumah tangga. Bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi

yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber

penghasilan petani. Selain dari hasil yang diusahakan petani juga memperoleh

penghasilan bekerja disektor non usaha tani, seperti buruh, dagang, pengerajin, dan

pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Pendapatan petani dapat di artikan sebagai, penghasilan yang diterima oleh seorang

atau kelompok dari hasil mengarap lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan

hidupnya

Pendapatan adalah gambaran tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.

Sedangkan pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan
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keluarga termasuk barang, hewan peliharaan, dipakai untuk membagi keluarga

kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu : pendapatan rendah, pendapatan sedang

dan pendapatan tinggi. (Sofian Efendi2001:24dalam

http://www.wordpers.com/Masalah Kemiskinan/makna.go.id).

(Soemitro, 1979:13 dalam http://www.wordpers.com/Masalah

Kemiskinan/makna.go.id). Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai uang selama

tahun takwin diperoleh seseorang sebagai hasil usaha atau kerja barang tidak

bergerak, harta bergerak dan hak atas bayaran berkala.

Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, pendapatan atau income ialah :

1. Pendapatan berupa uang atau ekuivalen/derajat dengan uang selama periode

tertentu.

2. Penghasilan seseorang seperti gaji, bunga, sewa, honorarium

3. Hasil atas investasi

4. Laba atau sisa pendapatan setelah dikurangi harga

Berdasarkan beberapa definisi pendapatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diterima

seseorang atau seluruhnya anggota keluarga baik yang berupa uang maupun

barang selama beberapa waktu tertentu.

C. Pembagian Pengelolaan Pendapatan dalam Masyarkat

Pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan :
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1. Golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah di sebut berpenghasilan

rendah, karena pendapatan yang di perolehnya masih belum mampu mencukupi

hidup minimum.

2. Golongan masyarakat yang berpenghasilan normal disebut berpendapatan normal,

karena pendapatan yang di perolehnya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup primer pada tingkat kebudayaan masyarakat pada waktu itu.

3. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, yang termasuk golongan ini adalah

mereka yang berpenghasilan lebih dari minimum untuk hidup normal terutama

dalam memenuhi kebutuhan hidup primer golongan ini sudah mengarahkan

prefensi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. (Hifni Mugoddam. 1979:86

dalam http://www.scribd.com/doc/Faktor-Penyebab-Kemiskinan.go.id).

Persepsi manusia tentang kebutuhan hidup minimum yang diperlukan sangat

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang di milikinya,

hal ini menumbuhkan sikap hidup yang meletakan tingkat kebutuhan hidup pada

tingkat yang tidak tinggi, sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat memenuhi

kebutuhan hidup yang memadai. Posisi seorang dalam lingkungan sosial bisa juga

mempengaruhi ukuran bagi penetapan tinggi rendahnya pendapatan.

Dalam keadaan begini maka penduduk miskin dengan pendapatan yang lebih baik

ditengah-tengah masyarakat yang miskin akan merasa dirinya berada pada tingkat

yang lebih baik. Sungguhpun kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian

dan perumahan belum memadai. Tetapi karena ia hidup ditengah masyarakat yang

kaya dan berpendapatan tinggi, maka ia termasuk golongan masyarakat yang
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berpendapatan rendah.Berdasarkan penggolongan pendapatan di atas maka dapat

terlihat adanya stratifikasi dalam besarnya jumlah pendapatan masing-masing orang

atau keluarga. Hal ini disebabkan karena pemilikan tanah pertanian. Modal usaha,

dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja baik di sektor pertanian maupun di

luar sektor pertanian. (Chairul 2000:52 dalam http://www.scribd.com/doc/Faktor-

Penyebab-Kemiskinan. go.id).

Karena terdapat perbedaan perolehan pendapatan antara masing-masing orang atau

keluarga maka perlu di cari cara untuk mengukur dan mengetahui tingkat pendapatan

petani miskin didesa berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan

ini hanya dibatasi dengan menitik beratkan pada masalah rendahnya pendapatan

petani dan hal ini sesuai dengan permasalahan pokok yang diajukanyaitu “usaha-

usaha apakah yang telah dilakukan oleh petani miskin di desa Karta untuk

meningkatkan pendapatannya serta adakah peningkatan pendapatan dari usaha yang

dilakukan oleh petani miskin’’. Sedangkan jika kita berbicara tentang golongan

masyarakat berpenghasilan rendah maka hal ini berkaitan erat dengan masalah

kemiskinan. Salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya pendapatan, baik itu yang

disebabkan karena rendahnya produktifitas maupun karena ketidak mampuan

individu.

D. Definisi Kemiskinan

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 (AbdulSyani 2002:190).
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Menurut pendapat Mubiyanto. (2000:37). Kemiskinan adalah keadaan di mana nilai-

nilai yang diperoleh seseorang secara sah tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan hidup dengan layak. Apabila dilihat dari kebijaksanaan umum, maka

kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin sumber daya produksi, miskin

organisasi sosial politik dan miskin pengetahuan maupun keterampilan, sedangkan

aspek sekunder menunjuk pada miskin jaringan sosial, miskin sumber keuangan dan

miskin informasi, ukuran kemiskinan tersebut mewujudkan dari dalam bentuk

kekurangan gizi, kekurangan air, perumahan yang kurang sehat, kesehatan buruk,

pendidikan rendah dan tingkat pendapatan yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya

(Hadad 2003:144 dalam  http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-

kemiskinan dan Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id).

menunjukan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya

penghasilan dan adanya kebutuhan sosial.

1. Kekurangan materi. Kemiskinan mengambarkan adanya kelangkaan materi atau

barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan,

pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi

kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat

kebutuhan dasar.

2. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai“ di sini

sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari
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satu negara ke negara lainya, bahkan dari satu komonitas ke komonitas lainya

dalam satu negara.

3. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpatisipasi dalam masarakat.

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial

dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti lembaga

pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Menurut Soejono. ( 2006 :42 ) ada beberapa faktor yang menyebabkan para petani

hidup dan terperangkap di dalam garis kemiskinan diantaranya adalah :

1) Rusaknya sarana dan prasarana di daerah perdesaan.

2) Langkanya pestisida dan pupuk.

3) Para petani di daerah perdesaan masih banyak mengolah lahan pertanianya

dengan peralatan yang masih tradisional.

4) Para petani kebanyakan tidak memiliki modal untuk biaya pengarapan lahan

pertanian mereka.

5) Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba.

6) Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu

pertanian mereka.

7) Kebanyakan para petani di daerah perdesaan memiliki pendidikan yang rendah.

8) Masih langkanya bibit-bibit unggul yang tersedia di daerah perdesaan.

9) Langkanya teknologi yang modern di daerah perdesaan sehinga menyulitkan para

petani dalam mengakses informasi.
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10) Pemerintah tidak selalu membimbing para petani miskin agar pemerintahan

mengetahui perkembangan dan permasalahan yang timbul.

(www.wordpers.com/masalah kemiskinan/makna/go.id)

Suharto (2009:16) menunjukan sembilan hal yang menandai kemiskinan, diantaranya adalah:

1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan kosumsi dasar (pangan, sandang dan

papan).

2. Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

3. Ketidak mampuan dan ketidak beruntungan sosial ( anak terlantar, janda miskin,

kelompok marjinal dan terpencil ).

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ( buta huruf, rendahnya pendidikan dan

keterampilan, sakit-sakitan )

5. Keterbatasan sumber daya alam ( tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan

infrastruktur jalan, listrik, air )

6. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual ( rendahnya pendapatan

dan aset), maupun massal ( rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum ).

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang

menandai serta berkesinambungan.

8. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainya ( kesehatan, pendidikan,

sanitasi, air bersih dan transportasi ).

9. Ketiadaan jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan

keluarga ). atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat.
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Menurut Suharto (2009:19) secara konseptual, kemiskinan bisa di akibatkan oleh

empat faktor yaitu :

1. Faktor Individual. Terkait dengan aspek potologis, termasuk kondisi fisik dan

psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau

kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupanya.

2. Faktor Sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang

menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang

menyebabkan orang menjadi miskin.

3. Faktor Kultur. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan.

Faktor ini secara khusus sering menunjukan pada konsep kemiskinan kultural

atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasan

hidup atau mentalitas.

4. Faktor Struktural. Menunjuk pada struktur atau system yang tidak adil, tidak

sensitife sehinga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Dengan mengunakan persepektif yang lebih luas lagi (Davi Cox 2004:16 dalam  Siti

Chotijah, November 2005. Potret Kehidupan Buruh Bangunan di Kelurahan Jagabaya

II. Skripsi Universitas Lampung), membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan Negara

pemenang dan Negara kalah. Pemenang umumnya negara maju, sedangkan

Negara-negara berkembang seringkali semakin terpingirkan oleh persaingan dan

pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem
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( kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), dalam kemiskinan perdesan

( kemiskinan akibat peminggiran perdesaan dalam proses pembangunan),

kemsiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan

pertumbuhan perkotaan).

3. Kemiskinan Sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan

kelompok minoritas akibat kondisi social yang tidak menguntungkan mereka,

seperti bias jender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi.

4. Kemiskinanan Konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian

lain atau faktor-faktor eksternal diluar simiskin, seperti konflik, bencana alam,

kerusakan lingkungan, dan tinginya jumlah penduduk.

E. Ciri-ciri Kemiskinan

Apabila kita amati, mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri

sebagai berikut :

1. Mereka umumnya tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah yang

cukup, modal dan keterampilan.

2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan

kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau

modal usaha.

3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat SD atau SLTP. Waktu

mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk

belajar.

4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan sebagai pekerja bebas.
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5. Kebanyakan dari mereka yang hidup di kota, masih berusia muda dan tidak

mempunyai keterampilan dan pendidikan yang layak untuk bersaing di kota.

Sehingga banyak dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman,

tukang becak, pembantu rumah tangga. Beberapa dari mereka bahkan jadi

pengangguran atau gelandangan.

6. Tidak memiliki faktor-faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, ketrampilan.

7. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan

sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan ataua modal usaha.

Sumber http://arifsubarkah. wordpress.com/2010/01/02/fungsi-kemiskinan dan ciri-

ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan menurut Etang Sastraatmaja ( 2000:146 ) lima ketidak beruntungan

kemiskinan, yaitu:

1. Rumah tangga miskin karena tidak mempunyai kekayaan, lahan garapan,

makanan, uang dan juga ternak.

2. Jumlah tanggungan tidak sesuai dengan pencarian nafkah.

3. Tempat tinggalnya tersisih dari informasi dan fasilitas kehidupan.

4. Karena sedikit sekali yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi kebutuhan

yang mendesak.

5. Karena tidak berdaya dan lemah kedudukannya dalam hukum dan persaingan

untuk memperoleh pekerjaan maupun menjual hasil-hasil produksi.
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F. Usaha-usaha Untuk Mengatasi Petani Miskin

Menurut Entang Sastraatmaja ( 2000:52 ) Mengingat beraneka macam penyebab

timbulnya masalah petani miskin, maka usaha untuk mengatasinya juga sangat sulit

dan memerlukan penanganan yang cermat dan sungguh-sungguh. Karena betapa

banyaknya usaha dan program yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi

belum tentu dapat dirasakan oleh masyarakat petani miskin. Yang lebih penting

adalah setiap usaha harus diarahkan untuk kepentingan para petani, dan mampu

meningkatkan pendapatan mereka, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan suatu

masyarkat adil dan makmur. Dikaitkan dengan usaha mengatasi kemiskinan, terutama

petani miskin di pedesaan, usaha utama yang paling baik di tempuh adalah

menyadarkan dan memberitahu mereka bagaimana untuk memperbaiki hidup dan

membangun diri, tanpa mengesampingkan pentignya bantuan dari pihak lain, baik

bantuan yang menyangkut materi maupun berupa pengetahuan dan keterampilan.

Karena pada dasarnya kemiskinan diderita bukan hanya bersumber dari ketidak

mampuan diri, tetapi lingkungan sekitar atau masyarakat juga sering mempunyai

peranan yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan yang ditempuh haruslah

mencakup usaha pembangunan masyarakat yang lebih menekankan kepada

terpenuhinya kebutuhan yang bersifat mendasar (kebutuhan pokok) seperti cukup

pangan, gizi, kesehatan, pendidikan, serta perumahan yang layak. Berbagai usaha

mengatasi kemiskinan telah banyak dilakukan hanya saja sampai sejauh mana tingkat

keberhasilan menjadi persoalan belum terselesaikan.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan para petani miskin untuk meningkatkan

pendapatanya adalah :
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1. Pengolahan Lahan dan Perawatan Tanaman Pertanian Dengan

Mengunakan Sistem Yang Baik

Pengolahan lahan dan perawatan tanaman pertanian harus mengunakan sistem dan

tata cara pertanaian yang baik agar hasil panen pertanian bisa meningkat lebih baik,

ini dikarenakan banyak para petani gagal panen karena kurangnya perawatan dari

mulai pengolahan lahan sampai perawatan tanaman pertanian yang mereka tanam di

kebun milik mereka, hal ini menyebabkan tanaman pertanian yang mereka

budidayakan tidak tumbuh subur dan mudah sekali terserang hama tumbuhan yang

merusak tanaman pertanian milik petani.

Agar panen bisa menghsilkan hasil yang tinggi para petani harus mengawali proses

pertanian mereka dengan baik dari mulai pengolahan lahan pertanian sampai dengan

perawatan jenis tanaman yang mereka budi dayakan, selain itu para petani harus di

dukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah bersifat moderen, karena

dengan sarana dan prasarana yang modern hasil kerjnya akan menjadi baik dan tidak

memakan waktu yang lama, selai itu penanaman bibit  harus mengunakan bibit ungul

karena bibit ungul akan menghasilkan hasil yang lebih baik serta waktu panen akan

lebih cepat, begitu pula dengan perawatan pertanian harus di rawat secara baik,

tanaman pertanian harus di pupuk dengan rutin baik itu pupuk organik ataupun non

organik, hal ini agar tanaman tidak kekurangan unsur-unsur hara yang di butuhkan

untuk kesuburan pertumbuhan tanaman pertanian, selain itu pemberian dan

penyemprotan pestisida-pestisida yang bisa bermanfaat untuk menghidarkan tanaman

pertanian dari hama tananman yang sewaktu-waktu bisa datang merusak tanaman

pertanian
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2. Selalu Berusaha Mencari Informasi Untuk Menambah Wawasan Tentang

Tata Cara Bertani

Informasi sangatlah penting agar suatu permasalahan dapat mudah dalam

penyelesainya, agar permasalahan kemiskinan terhadap petani bisa terselesaikan

maka harus ada upaya dan usaha dari para petani miskin itu sendiri untuk mencari

ilmu-ilmu yang biasa mendukung usaha mereka dengan cara mencari informasi-

inpormasi melalui media informasi yang ada ataupun dengan cara bertanya kepada

para petani yang sudah berhasil atau para petugas dinas pertanian yang ada di wilayah

mereka sehinga ilmu mereka tentang pertanian semakin bertambah serta dapat di

gunakan dalam usaha pertanian yang mereka kelola.

3. Menjaga dan Merawat Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung

Sektor Pertanian.

Sarana dan prasarana adalah salah satu pasilitas yang sangat vital sekali dalam bidang

pertanian, karena dengan fasilits sarana dan prasarana yang baik proses masyarakat

dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani bisa berjalan dengan baik, maka

dari itu harus ada suatu upaya dari pada petani untuk menjaga dan merawat fasilitas-

fasilitas yang sangat menunjang usaha pertaniam milik mereka karena ini adalah

salah satu permasalahan yang sangat banyak di temukan.
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4. Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Lain Untuk Mendapatkan

Modal Usaha

kegiatan sehari-hari para petani miskin dalam upaya mencari penghasilan guna

memenuhi kebutuhan hidup yang meraka tanggung.

Penuntasan kemiskinan memang menjadi perrmasalahan yang sangat susah sekali

untuk diselesaikan, untuk itu diperlukan suatu kerja sama yang terjalin baik diantara

antara pemerintah dan para petani miskin degan cara memberikan program melalui

kebijakan yang biasa membantu para petani miskin itu sendiri, hal ini bisa di

wujudkan oleh para petani itu sendiri dengan cara memberikan dukungan yang penuh

terhadap seluruh program-program melalui kebijakan pemerintah dalam upaya

meningkatkan pendapatan mereka.

Pemerintah atau pun swata member harus lebih maksimal memberikan kebijakan-

kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program-progran khusus untuk membantu

para petani miskin agar mutu pertanian mereka lebih baik, sehinga perekonomian

para petani miskin ini bisa meningkat, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera dan

layak. Adapun bantuan-bantuan itu bisa berpa modal usaha, pupuk, pestisaida, sarana

pertanian yang sudah modern bahkan pendidikan-pendidikan khusus di bidang

pertanian sehinga mereka bisa bertani dan bercocok tanam dengan lebih baik.

Pemerintah memberikan bantuan-bantuan itu bisa di salurkan melalui instansi-instasi

pemerintah yang terkait, dalam hal ini biasanya di salurkan melalui dinas pertanian

yang ada di setiap kabupaten kota setiap propinsi, Akan tetapi semua usaha

pemerintah ini takan berhasil tanpa adanya dukungan dari para petani itu sendiri,
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maka dari itu para petani harus selau mendukung setiap program-program pemerintah

karena tujuan dari kebijakan-kebijakan itu untuk menyejahterakan mereka sehinga

mereka biasa hidup lebih layak

Berdasarkan uraian diatas, usaha-usaha yang dapat di lakukan untuk mengatasi

kemiskinan dapatlah kiranya ditarik kesimpulan ke dalam beberapa usaha :

1. Pengolahan Lahan dan Perawatan Tanaman Pertanian Dengan Mengunakan

Sistem Yang Baik

2. Selalu Berusaha Mencari Informasi Untuk Menambah Wawasan Tentang Tata

Cara Bertani

3. Menjaga dan Merawat Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Sektor

Pertanian.

4. Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Lain Untuk Mendapatkan

Modal Usaha. Entang Sastraatmaja (2000:16)

H. Kerangka Pikir

Kemiskinan merupakan masalah sosial manusia yang telah ada sejak dahulu. Petani

di desa Karta dikatakan miskin karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk

kebutuhan pokok sehari-hari. Kebanyakan petani miskin tersebut memiliki lahan

pertanian < 0,5 ha bahkan hanya membuka lahan pertanian orang lain dengan sistem

bagi hasil. Masalah tersebut yang menyebabkan pendapatan petani miskin sangat

rendah, hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang tidak mendukung usaha

mereka.
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Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, petani juga harus berusaha keras

sehingga masalah tersebut terselesaikan sehingga berimbas pada meningkatnya

pendapatan petani miskin. Adapun usaha-usaha mereka di antaranya adalah:

1. Pengolahan Lahan dan Perawatan Tanaman Pertanian Dengan Mengunakan

Sistem Yang Baik.

2. Selalu Berusaha Mencari Informasi Untuk Menambah Wawasan Tentang Tata

Cara Bertani.

3. Menjaga dan Merawat Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Sektor

Pertanian.

4. Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Lain Untuk Mendapatkan

Modal Usaha. Entang Sastraatmaja (2000:16)

Dengan melakukan usaha-usaha di atas maka permasalahan petani miskin di desa

Kartaakan terselesaikan sehingga pendapatan petani miskinakan meningkat dan

keadaan perekonomian dan kehidupan mereka akan lebih baik.



26

Bagan Kerangka Pikir Usaha-Usaha Petani Miskin Dalam Meningkatkan
Pendapatannya.

Pengolahan Lahan dan
Perawatan Tanaman
Pertanian Dengan
Mengunakan Sistem Yang
Baik.

Selalu Berusaha
Mencari Informasi
Untuk Menambah
Wawasan Tentang Tata
Cara Bertani.

Menjaga dan Merawat
Sarana dan Prasarana
yang Mendukung sektor
Pertanian.

Bekerjasama Dengan
pihak-pihak Lain Untuk
Mendapatkan Modal
Usaha.

Pendapatan
Petani Miskin


