
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari

hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang

memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia

dan pada umumnya penduduk negara ini tinggal di daearah pedesaan yang bekerja

pada sektor pertanian begitu pula dengan masyarakat di Desa Kotagajah,

masyarakat Desa Kotagajah sebagian besar awalnya merupakan transmigran yang

berasal dari pulau jawa dengan keterampilan sebagai petani mereka membuka

lahan di Desa Kotagajah yang dibantu oleh pemerintah untuk dimanfaatkan

menjadi lahan garapan padi.

Menurut Hadi Prayitno (1987:13), bahwa penduduk yang berada di pedesaan

hampir 60% bekerja di sektor pertanian, dan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan alam lingkungannya. Hal ini

tercermin dalam kegiatan perekonomian penduduk, yang bekerja mengolah lahan

sebagai aktifitas utamanya.

Pemanfaatan lahan pertanian di pedesaan selalu mengalami pengurangan akibat

bertambahnya jumlah penduduk, dan berkembangnya tempat-tempat pemukiman

penduduk, daerah industri, pembangunan fasilitas sosial, dan adanya budaya



warisan tanah dalam keluarga petani yang menyebabkan pemilikan lahan

pertanian setiap keluarga menjadi semakin sempit.

Berkaitan dengan hal tersebut menjadi salah satu penyebab hasil pertanian pada

setiap keluarga petani padi sawah menurun. Keadaan yang demikian telah

menimbulkan tekanan terhadap perekonomian keluarga petani pemilik lahan padi

sawah yang rendah, yang mendorong petani pemilik lahan padi sawah berupaya

untuk menambah pendapatanya dengan mencari pekerjaan lain di luar sektor

pertanian.

Kondisi demikian dialami oleh petani pemilik lahan padi sawah di Desa

Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah keadaan ekonomi

petani pemilik lahan padi sawah bergantung kepada luas sawah yang dimiliki

namun akibat lahan pertanian banyak mengalami pengurangan menyebabkan

tingkat perekonomian petani pemilik lahan padi sawah menurun.

Desa Kotagajah merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kotagajah

yang sebagian besar penduduknnya bekerja sebagai petani padi sawah, Kecamatan

Kotagajah terdapat 6 desa dengan luas wilayah 4.549,85 Ha, yang terdiri dari, (1)

Desa Kotagajah, (2) Desa Purworejo, (3) Desa Sumberjo, (4) Desa

Sritejokencono, (5) Desa Saptomulyo, dan (6) Desa Nambahrejo.

Dari keenam desa, Desa Kotagajah memiliki wilayah yang paling luas dengan

luas wilayah 1.372 Ha, wilayah Desa Kotagajah dimanfaatkan untuk pekarangan

seluas 200 ha, persawahan 710 ha, ladang dan kebun 301 ha, rawa-rawa dan

kolam 25 ha, dan lain-lain seluas 136 ha. Desa Kotagajah mempunyai jumlah

penduduk sebanyak 15.974 jiwa, dengan 4.068 KK yang terdiri dari laki-laki



8.055 jiwa dan perempuan 7.919 jiwa. (Monografi Kecamatan Kotagajah Tahun

2010).

Berdasarkan data monografi Tahun 2010 dan observasi dapat dilihat data

penduduk Desa Kotagajah mengenai jenis mata pencaharian penduduk Desa

Kotagajah pada Tahun 2010 pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah Jiwa Persentase (%)
1. PNS 175 3,25
2. Pegawai Swasta 97 1,81
3. Guru Swasta, Honorer 97 1,14
4. TNI dan POLRI 21 0,39
5. Servis Motor 7 0,13
6. Tukang Pijit 2 0,04
7. Tukang Kayu dan Batu 121 2,25
8. Pedagang 1.342 25,00
9. Petani 3.450 64,26
10. Wiraswasta 57 1,06

JUMLAH 5.369 100,0
Sumber : Monografi Desa Kotagajah Tahun 2010.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Kotagajah sebagian

besar bekerja dibidang pertanian seperti sebagai petani yaitu sebanyak 3.450 jiwa

atau 64,26%, dan yang paling sedikit bekerja sebagai tukang pijit sebanyak 2 jiwa

atau 0,04%. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi

masyarakat di Desa Kotagajah dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok

minimum keluarganya dan terdapat beberapa jenis petani padi di Desa Kotagajah,

yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik sekaligus penggarap lahan, dan buruh

tani/gurem karena tidak semua petani di Desa Kotagajah memiliki lahan garapan,

selain itu petani yang tidak hanya bekerja di sawah namun mereka bekerja juga

bekerja diladang atau berkebun.



Dalam satu tahun petani padi sawah di Desa Kotagajah dapat melakukan dua kali

masa tanam yang pengairannya dari saluran irigasi. Besar atau kecilnya

pendapatan yang diperoleh petani padi sawah bergantung pada luas lahan dan

banyaknya hasil panen padi yang diperoleh petani padi sawah. Sehingga

pendapatan pertahun beberapa kepala keluarga petani padi sawah di Desa

Kotagajah dari hasil bertani padi sawah masih ada yang memiliki pendapatan

kecil.

Musim panen tanam padi sawah yang hanya dapat dinikmati dua kali dalam

setahun membuat kepala keluarga petani padi sawah mencari pekerjaan tambahan

selain bekerja sebagai petani padi sawah, dengan keterampilan dan pendidikan

yang dimiliki kepala keluarga petani padi sawah bekerja di bidang lain selain

bertani untuk mendapatkan penghasilan tambahan setelah masa tanam berakhir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan keluarga petani padi sawah

pada hari Sabtu, 9 April 2011 jumlah keluarga petani padi sawah yang memiliki

lahan sekaligus penggarap padi sawah di Desa Kotagajah berjumlah 630 KK,

berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui mengenai Data

Umur, Luas lahan milik, Jumlah anggota keluarga, Tingkat Pendidikan beberapa

keluarga petani pemilik sekaligus penggarap lahan padi sawah di Desa Kotagajah

Kecamatam Kotagajah Kabupaten Lampung Tengan Tahun 2010 pada Tabel 3 di

bawah ini.

Tabel 2. Umur, Luas lahan milik, Jumlah anggota keluarga, Tingkat Pendidikan,
keluarga petani padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah selama dua kali panen Tahun 2010.

No.
Nama
KK

Petani
Umur

Luas
Lahan

milik (Ha)

Jumlah
Anggota
Keluarga

Tingkat
Pendidikan

Kepala

Jenis Pekerjaan
Tambahan



Keluarga
1. Basuki 52 Th 0,75 4 SMA Pedagang Tahu
2. Suparno 59 Th 1 3 SD -
3. Muhtasor 55 Th 0,5 6 SMP Buruh
4. Basirun 42 Th 0,5 4 SD Buruh
5. Mahroni 41 Th 0,25 4 SMA Wirasuasta

Jumlah 3 21
Rata-rata 0,6 4

Sumber : Data hasil observasi Sabtu, 9 April 2011.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam keluarga petani padi

sawah memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang. Tingkat pendidikan

formal kepala keluarga petani padi sawah sebagian besar hanya sampai tingkat

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas

(SMA).

Pendidikan kepala keluarga petani padi sawah yang rendah menyebabkan

rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, yang berpengaruh

pada jenis pekerjaan tambahan yang mereka lakukan karena untuk bekerja di

bidang lain selain bertani padi sawah memerlukan keterampilan dan modal.

Jenis pekerjaan tambahan yang dimiliki kepala keluarga petani padi sawah

mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh guna menambah

penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup keluargannya. Pekerjaan tambahan

dilakukan oleh petani padi sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargannya

diantaranya: bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan, buruh kuli pabrik,

ternak, ojek, sopir, membuat batu bata, pedagang sayuran, pedagang tahu.

Pendapatan yang diperoleh keluarga petani padi sawah dari hasil panen padi

sawah dalam setahun dan dari hasil pekerjaan tambahan, digunakan untuk

memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan pokok yang dimaksudkan dalam

hal ini yaitu kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan yang sangat penting



guna kelangsungan hidup keluarganya, baik yang terdiri dari konsumsi, makanan,

pakaian, perumahan serta kebutuhan akan air, sanitasi, transportasi, kesehatan dan

pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemenuhan

kebutuhan yang meliputi 9 bahan pokok perkapita dalam satu tahun yang

diuangkan dalam satuan rupiah. Untuk mengukur kebutuhan sembilan bahan

pokok keluarga digunakan perhitungan kebutuhan pokok minimum yang

dikemukakan oleh Arie Kusumadewa dalam Totok Mardikanto (1990:23-24),

kebutuhan manusia mencakup 9 bahan pokok meliputi, Kebutuhan minimum

manusia meliputi kategori 140 kg beras, untuk ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg,

tekstil kasar 4 meter, minyak tanah 60 liter, minyak goreng 6 kg, garam 9 kg,

sabun 20 kg, dan kain batik 2 potong.

Adanya standar yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto (1990:23) yang

menggunakan standar 9 bahan pokok (barang) sehingga perlu dirupiahkan sesuai

dengan harga yang berlaku didaerah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini

pemenuhan kebutuhan pokok minimum dalam setiap keluarga petani padi sawah

pertahun dapat diketahui dengan mengalikan kebutuhan pokok minimum

perkapita dengan jumlah anggota keluarga petani padi sawah.

Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang

petani pemilik lahan padi sawah dengan judul Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga

Petani Padi Sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010.

B. Identifikasi Masalah Penelitian



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat

identifikasikan permasalahan sehubungan dengan Deskripsi Sosial Ekonomi

Keluarga Petani Padi Sawah Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Luas lahan yang dimiliki keluarga petani padi sawah.

2. Jumlah tanggungan keluarga petani padi sawah.

3. Jumlah anak keluarga petani padi sawah yang masih sekolah.

4. Modal dalam usaha tani padi sawah.

5. Jenis pekerjaan tambahan di luar bertani padi sawah.

6. Total pendapatan yang diperoleh keluarga petani padi sawah.

7. Tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani sawah.

C. Batasan Masalah penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini

adalah:

1. Luas lahan yang dimiliki keluarga petani padi sawah.

2. Jumlah tanggungan keluarga petani padi sawah.

3. Jenis pekerjaan tambahan di luar bertani padi sawah.

4. Total pendapatan yang diperoleh keluarga petani padi sawah.

5. Tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani sawah.

D. Rumusan Masalah Penelitian



Berdasarkan pada batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah:

1. Berapakah lahan yang dimiliki setiap keluarga petani padi sawah di Desa

Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010?

2. Berapakah jumlah tanggungan keluarga petani padi sawah di desa

Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010?

3. Apakah jenis pekerjaan tambahan setiap keluarga petani padi sawah di luar

bertani padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2010?

4. Berapakah total pendapatan yang diperoleh setiap keluarga petani padi

sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010?

5. Bagaimanakah tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga

petani padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2010?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memberikan

gambaran yang sebenar-benarnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari

wawancara dan pengamatan yang berupa kata-kata tentang suatu masalah yang

akan penulis teliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Mendapatkan informasi luas lahan yang dimiliki keluarga petani padi

sawah.

2. Mendapatkan informasi jumlah tanggungan keluarga petani padi sawah.

3. Mendapatkan informasi jenis pekerjaan tambahan di luar bertani padi

sawah.

4. Mendapatkan informasi total pendapatan yang diperoleh kepala keluarga

petani padi sawah.

5. Mendapatkan informasi tentang tingkat pemenuhan kebutuhan pokok

minimum keluarga petani padi sawah.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

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

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh.

3. Sebagai sumber bahan ajar (Suplemen materi pelajaran) dalam Mata

pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Pada mata pelajaran IPS kelas VII

semester 2 pokok bahasan Mata Pencaharian penduduk di Bidang Pertanian

subpokok bahasan pertanian dan pokok bahasan mata pencaharian

penduduk di bidang non pertanian subpokok bahasan perindustrian.

4. Sebagai Sumber bahan ajar pada SMP kelas VII semester 2 materi pokok

Penggunaan lahan. Materi Pelajaran Geografi SMA kelas VII semester I

materi Sumber daya Manusia.



G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah keluarga petani pemilik

sekaligus penggarap lahan padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah luas lahan milik, jumlah

tanggungan keluarga petani padi sawah, pekerjaan tambahan di luar bertani

padi sawah, total pendapatan yang diperoleh, tingkat pemenuhan kebutukan

pokok minimum keluarga petani padi sawah keluarga petani sawah di Desa

Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ruang lingkup tempat Penelitian adalah di Desa Kotagajah.

4. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 2010.

5. Ruang lingkup ilmu pengetahuan dalam penelitian ini adalah Geografi

Sosial.

Geografi Sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek

keruangan merupakan karakteristik dari aktivitas penduduk, unsur

kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmaja, 1988:56).

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini termasuk dalam kajian

Geografi Sosial karena yang menjadi kajian dalam penelitian ini

berhubungan dengan aktivitas penduduk yang bidang studinya aspek

keruangan.




