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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Agroforestri 

 

 

Secara sederhana agroforestri merupakan pengkombinasian tanaman berkayu atau 

kehutanan baik berupa pohon, perdu, palem-paleman, bamboo, dan tanaman berkayu 

lainnya dengan tanaman pertanian dan peternakan, baik secara tata waktu (temporal 

arrangement) ataupun secara tata ruang (spatial arrangement).  Istilah lain dari 

agroforestri salah satunya adalah tumpang sari (taungya sistem) (Sardjono, 2003).  

Pada sistem tumpang sari seluruh areal hutan akan ditanami pohon dan tanaman 

tumpang sari dibersihkan dan diolah secara intensif oleh masyarakat yang dilibatkan 

dalam pengelolaan hutan sebagai penggarap atau pesanggem (Indriyanto, 2008). 

 

Agroforestri mempunyai fungsi sosial, ekologi dan ekonomi.  Fungsi-fungsi ini ada 

tiga kelompok kebijakan yang perlu diperkuat untuk mendukung keseluruhan strategi, 

program dan proyek pengembangan agroforestri.  Kelompok kebijakan tersebut 

adalah kebijakan dibidang pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya 

pertanian dan kehutanan, pengembangan kebijakan untuk pengembangan institusi itu 

sendiri dan pengembangan kebijakan untuk konservasi dan pelestarian hutan, 

rehabilitasi dan konservasi tanah-tanah pertanian.  Ketiga kelompok kebijakan ini 
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menjadi payung dari seluruh kebijakan, strategi dan program pengembangan 

wanatani atau agroforestri (Djogo dkk, 2003). 

 

Agroforestri terdiri dari tiga komponen pokok yaitu kehutanan, pertanian dan 

peternakan, di mana masing-masing komponen sebenarnya dapat berdiri sendiri-

sendiri sebagai satu bentuk sistem penggunaan lahan.  Hanya saja sistem-sistem 

tersebut umumnya ditujukan pada produksi satu komoditi khas atau kelompok produk 

yang serupa.  Penggabungan tiga komponen tersebut menghasilkan beberapa 

kemungkinan bentuk kombinasi sebagai berikut: 

1) Agrisilvikultur adalah kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan 

(pepohonan, perdu, palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian. 

2) Agropastura adalah kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan 

komponen peternakan 

3) Silvopastura adalah kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan 

peternakan 

4) Agrosilvopastura adalah kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian 

dengan kehutanan dan peternakan/hewan 

Kombinasi tersebut, yang termasuk dalam agroforestri adalah agrisilvikutur, 

silvopastura dan agrosilvopastura.  Sementara agropastura tidak dimasukkan sebagai 

agroforestri, karena komponen kehutanan atau pepohonan tidak dijumpai dalam 

kombinasi (Hairiah, 2003). 
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Petani di Desa Damar Lima Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan 

Selatan mengelola lahan hutan dengan sistem tumpang sari.  Tanaman yang ditanam 

adalah padi (Oryza sativa), kacang tanah (Arachis hypogaea), jagung (Zea mays) dan 

tanaman sengon (Paraserienthes falcataria) sebagai tanaman pokok (kehutanan).  

Manfaat langsung yang diperoleh oleh petani responden dari jasa-jasa lingkungan 

yang didapat dari sistem agroforestri, selain memberikan hasil yang optimal juga 

dapat memberikan memberikan perlindungan terhadap lahan dan rehabilitasi lahan 

(Napirin, 2006). 

 

B. Pengelolaan sistem agroforestri 

 

Sistem agroforestri memiliki karakter yang berbeda dan unik dibandingkan sistem 

pertanian monokultur.  Adanya beberapa komponen berbeda yang saling berinteraksi 

dalam satu sistem (pohon, tanaman dan/atau ternak) membuat sistem ini memiliki 

karakteristik yang unik dalam hal jenis produk, waktu untuk memperoleh produk dan 

orientasi penggunaan produk.  Karakteristik agroforestri yang sedemikian ini sangat 

mempengaruhi fungsi sosial-ekonomi dari sistem agroforestri.  Jenis produk yang 

dihasilkan sistem agroforestri sangat beragam, yang bisa dibagi menjadi dua 

kelompok.  Kelompok yang pertama adalah produk untuk komersial misalnya bahan 

pangan, buah-buahan, hijauan makanan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, daun, 

kulit, getah, dan lain-lain, dan kelompok yang kedua adalah pelayanan jasa 

lingkungan, misalnya konservasi sumber daya alam (tanah, air, dan keanekaragaman 

hayati) (Widianto dkk, 2003). 
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Sistem agroforestri memiliki keunikan dibanding sistem pertanian monokultur, dan 

keunikan itu harus dimunculkan dalam model yang membedakan antara model 

agroforestri dengan model sistem lain.  Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh sistem 

agroforestri adalah sebagai berikut. 

1. Adanya dua kelompok tumbuhan sebagai komponen dari sistem agroforestri, yaitu 

pepohonan atau tanaman tahunan dan tanaman semusim. 

2. Ada interaksi antara pepohonan dan tanaman semusim, terhadap penangkapan 

cahaya, penyerapan air dan unsur hara. 

3. Transfer silang antara pohon dengan tanaman. 

4. Perbedaan perkembangan tanah.  Perubahan tanah berbeda berdasarkan sistem tipe 

agroforestri yaitu sistem rotasi, kepadatan spasial dari sistem campuran, dan 

spasial terbuka dari sistem campuran dan sistem zone spasial. 

5. Banyak macam keluaran (output) (Suharjito dkk, 2003). 

 

Aspek-aspek pengelolaan agroforestri yang sangat dibutuhkan oleh petani antara lain. 

1) Teknik koleksi dan seleksi benih. 

2) Pengelolaan bibit pada kebun bibit petani (pengairan, penjarangan, pemotongan 

akar, pemangkasan, dsb). 

3) Pengetahuan tentang penanaman beberapa spesies dalam bentuk campuran. 

4) Kombinasi pohon buah-buahan dan pohon kayu bangunan, pemilihan spesies dan 

provenance, jarak tanam yang sesuai, dsb (misalnya: nangka atau durian dan 

sengon, dll). 
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5) Pengkombinasian tajuk bawah dan tajuk atas, dengan tekanan pemilihan spesies 

atau provenance dan bagaimana tanaman-tanaman tersebut berinteraksi, misalnya 

jahe tumbuh di antara jati, atau kopi di bawah pohon Erythrina, dsb. 

6) Pemupukan: apa, kapan, bagaimana, dan berapa jumlah pupuk yang seharusnya 

diaplikasikan. 

7) Pengendalian hama dan penyakit. 

 

Kebanyakan aktivitas agroforestri terfokus pada budidaya pohon atau produktivitas 

sistem, sementara aspek pemasaran dan ekonomis produk agroforestri kurang 

mendapatkan perhatian.  Hal ini sangat wajar karena pada awalnya perhatian lebih 

banyak dipusatkan pada pemilihan spesies dan target produktivitas sistem untuk 

memenuhi kebutuhan petani subsisten.  Banyak produk dari sistem ini berada di luar 

struktur pasar, misalnya kayu bakar, pakan ternak, pupuk hijau. Perkembangan 

selanjutnya menunjukkan bahwa produk-produk agroforestri tidak hanya ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga (subsisten) saja melainkan juga untuk 

pendapatan (income).  Aneka produk agroforestri seperti kayu untuk bangunan, getah, 

serat, akar dan umbi, sayur, biji-bijian merupakan produk komersial agroforestri.  

Banyak petani agroforestri masih belum mampu memanfaatkan peluang pasar yang 

sudah ada secara optimum, karena berbagai keterbatasan dan hambatan baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar sistem.  Padahal kesempatan masih sangat 

terbuka untuk menciptakan peluang bagi pasar yang baru, perbaikan pasca panen dan 

prosesing serta membangun akses ke pasar internasional (Widianto dkk, 2003).  
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Menurut hasil penelitian Sanudin dan Priambodo (2013), secara umum pengelolaan 

hutan rakyat di Hulu DAS Citandui Desa Sukamaju Ciamis dikelola dengan pola 

agroforestri yang merupakan campuran antara tanaman kehutanan dengan tanaman 

perkebunan dan pertanian.  Kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh 

petani meliputi persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan, 

sedangkan kegiatan pemanenan rata-rata dilakukan oleh pedagang pengumpul.  

Sedangkan menurut Senoaji (2012) masyarakat Badui di Banten Selatan dalam 

pengelolaan lahannya, telah dikembangkan sistem agroforestri kebun sengon 

campuran, yakni membuat kebun sengon yang dicampur dengan berbagai jenis pohon 

buah-buahan dan pohon komersial lainnya yang membentuk suatu sistem agroforestri 

kompleks.  Tahapan pembuatan sistem agroforstri ini dimulai dari pembukaan lahan, 

penanaman tanaman pertanian dan tanaman sengon, pemeliharan tanaman pertanian, 

pembentukan alami tegakan sengon, dan pemanenan tegakan sengon. 

 

C. Pendapatan Rumah Tangga Petani 

 

Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam 

perekonomian yang akan menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, di samping 

itu memilki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu alat-alat modal, kekayaan alam, 

dan harta tetap seperti tanah dan bangunan.  Rumah tangga menawarkan faktor-faktor 

produksi ini kepada perusahaan dan perusahaan akan memberikan berbagai jenis 

imbalan atau pendapatan kepada sektor rumah tangga.  Contoh  jenis imbalan atau 

pendapatan seperti tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal 

menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa, dan pemilik 
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keahlian keusahawan menerima keuntungan.  Berbagai jenis pendapatan tersebut 

akan digunakan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai barang atau jasa yang 

diperlukan.  Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, 

sebagian untuk membeli makanan dan pakaian, yaitu keperluan sehari-hari yang 

paling pokok.  Tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju pengeluaran ke atas 

makanan dan pakaian bukan lagi merupakan bagian yang besar dari pada pengeluaran 

rumah tangga.  Pengeluaran-pengeluara lain seperti untuk pendidikan, pengangkutan, 

perumahan dan rekreasi menjadi sangat bertambah penting (Sadono, 1994). 

 

Menurut teori ekonomi, pendapatan berupa uang merupakan cermin dari pada adanya 

kemajuan ekonomis dalam spesialisasi dan pembagian kerja.  Dikatakan, bahwa 

makin tinggi “cash income” atau makin tinggi persentase cash income dari 

penghasilan total (cash income + non-cash income) makin berhasil, jika 

dibandingkan dengan lain-lain usaha.  Dalil tersebut dapat dibenarkan, jika 

perbandingan itu usaha tani dilakukan antara usaha tani dari suatu daerah dengan 

usaha tani dari daerah lain.  Dalil tersebut tidak berlaku, jika perbandingan itu 

diadakan antara usaha tani yang satu dengan usaha tani yang lain dari satu masyarakat 

(Tohir, 1991). 

 

Pendapatan petani adalah penghasilan bruto atau kotor dikurangi dengan biaya untuk 

imbalan penggunaan faktor-faktor dari luar, tidak termasuk modal luar dan biaya 

untuk bunga modal dari luar, baik bunga yang bersifat biasa maupun yang bersifat 

ekstra dengan biaya untuk imbalan faktor-faktor luar dan bunga modal (Tohir, 1991).  
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Menurut Soekartawi (1995) pendapatan  adalah selisih antara penerimaan dan semua 

biaya dengan persamaan sebagai berikut. 

Pd = TR – TC 

Keterangan: 

Pd =  Pendapatan  

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

 

 

TRi = Yi . Pyi 

 

Keterangan: 

TR = Total Penerimaan 

Y   = Produksi yang diperoleh dalam satu bidang usahatani 

Py  = Harga Y 

 

TC = PC + VC 

 

Keterangan: 

TC  = Total biaya 

PC  = Biaya tetap 

VC = Biaya tidak tetap 

 

Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual.  Total biaya adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya tetap 

umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarkan walaupun produk yang diperoleh banyak atau sedikit.  Contoh biaya tetap 

antara lain sewa tanah, pajak, dan alat pertanian.  Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh.  Contoh biaya tidak tetap 

adalah tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan bibit.  Pendapatan kotor usahatani adalah 

ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usaha tani.  Nisbah 

seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung untuk 

menunjukan intensitas operasi usahatani Pendapatan kotor usaha tani (gross farm 
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income) didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu 

tertentu.  Jangka waktu pembukuan umumnya satu tahun, dan mencakup semua 

produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usaha tani, 

digunakan untuk pembayaran dan disimpan (Soekartawi, dkk, 1986).  

 

Pengeluaran total usahatani (total farms expenses) didefinisikan sebagai nilai semua 

masukan yang habis dipakai atau dikeluarkan didalam produksi, tetapi tidak termasuk 

keluarga petani.  Pengeluaran usaha tani dipisahkan menjadi pengeluaran tetap dan 

pengeluaran tidak tetap.  Pengeluaran tidak tetap (variable cost atau direct cost) 

didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk tanaman tertentu dan 

jumlahnya berubah kira-kira sebanding dengan besarnya produksi tanaman tersebut.  

Pengeluaran tetap (fixed cost) ialah pengeluaran usaha tani yang tidak bergantung 

kepada besarnya produksi.  Selisih antara pendapatan kotor usaha tani dan 

pengeluaran total usaha tani disebut pendapatan bersih usahatani (net farm income) 

(Soekartawi, dkk, 1986). 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani 

 

1. Umur 

 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan.  Pendapatan 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur dan masa kerja seseorang lewat dari 

batas itu, pertambahan umur akan diiringi dengan penurunan pendapatan.  Batas atau 

titik puncak diperkirakan ada pada usia 45-50 tahun.  Pendapatan tahunan rill 
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biasanya akan terus meningkat sampai batas umur tertentu yakni skitar 45-55 tahun 

kemudian menurun (Miller dan Meiners, 1994). 

 

Umur merupakan salah satu yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap 

pendapatan petani.  Petani yang memiliki dan mengelola lahan agroforestri paling 

banyak berada dalam kelompok usia antara 51-60 tahun (36,7%) dimana hal ini 

petani berada pada usia produktif.  Sedangkan petani yang sedikit berada diantara 

usia 21-30 tahun (Zega, 2013).  

 

2. Pendidikan 

 

Perbandingan profit usia-pendapatan lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMA 

profit usia-pendapatan seorang serjana mula-mula lebih rendah dari lulusan SMA 

karena selama lulusan SMA sudah bekerja dan mencetak pendapatan lulusan 

Universitas masih sibuk kuliah dan berlangsung keduanya sampai usia 25 tahun.  

Setelah itu profit pendapatan lulusan Universitas mulai menanjak dan melampaui 

lulusan SMA, karena itulah lulusan produktivitasnya (Miller dan Meiners, 1994).  

Menurut data di  Badan Pusat Statistis atau BPS (2012) Wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan 

tantangan jaman.  

 

Menurut Zega (2013) tingkat pendidikan dinilai dapat mempengaruhi besar kecilnya 

pendapatan petani, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi 

kemampuan berfikir seseorang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah 

lulusan SMA dan yang paling sedikit lulusan Serjana S1. Tingkat pendidikan yang 
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masih rendah sangat berpengaruh terhadap keterampilan dan kemampuan menyerap 

informasi dalam mengembangkan agroforestri sehingga banyak masyarakat 

mengelola lahan mereka berdasarkan turun-temurun dan pengalaman. 

 

3. Luas Lahan 

 

Luas lahan yang sempit upaya pengawasan faktor  produksi akan semakin baik 

namun luas lahan yang terlalu sempit cenderung menghasilkan usaha yang tidak 

efisien pula produktivitas tanaman pada lahan yang terlalu sempit akan berkurang bila 

dibandingkan dengan produktivitas tanaman pada lahan yang luas (Soekartawi, 2003 

dalam Phahlevi, 2013). 

 

Menurut hasil penelitian Zega (2013), luas lahan yang dimiliki masyarakat adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan petani.  Dengan luas lahan yang 

dimiliki petani, maka semakin banyak pula jenis agroforestri yang dapat dikelola dan 

ditanam di lahan tersebut dengan demikian semakin besar pula pendapatan yang 

diterima petani.  Dalam luas lahan yang besar petani akan menanam berbagai jenis 

agroforestri.  Hasil penelitian Patty (2010) juga menyatakan bahwa luas lahan 

berpengaruh signiftikan terhadap pendapatan petani kopra.  Kenaikan luas lahan 1% 

akan meningkatkan pendapatan kopra sebesar 0,155%. 

 

4. Luas Kandang Ternak 

 

 

Kandang adalah suatu tempat untuk memelihara ternak sebagai upaya perlindungan 

ternak dari berbagai perubahan iklim lingkungan yang tidak menguntungkan dan 
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gangguan predator maupun hewan atau mahluk hidup lainnya.  Kandang yang telah 

dirancang bangun secara baik akan dapat memberikan peluang untuk pengembangan, 

mempermudah dalam pemeliharaan, efisien tenaga kerja dan mudah dalam 

penanganan kotoran atau limbah yang dihasilkan (Susilorini dkk, 2013). 

 

Kandang merupakan hal yang sangat penting untuk efisiensi reproduksi misalnya 

pada saat perkawinan, kebuntingan tua, melahirkan, menyusui, dan pemeliharaan 

anak terutama ketika penyapihan.  Sapi potong dapat dipelihara di dalam kandang 

karena biaya lebih murah.  Ukuran kandang untuk sapi jantan dewasa adalah 1,5x2 

m/ekor atau 2,5x2 m/ekor (Susilorini dkk, 2013). 

 

Perkandangan untuk pemeliharaan ayam kampung sangat bergantung pada 

pemeliharaan itu sendiri.  Pemeliharaan ayam secara ekstensif atau dilepas hanya 

memerlukan jenis perkandangan yang seadanya.  Kandang hanya berfungsi untuk 

tidur pada malam hari.  Jenis kandang untuk pemeliharaan secara semiintensif dibuat 

lebih baik dari kandang untuk pemeliharaan secara ekstensif karena selain untuk tidur 

malam hari kandang juga digunakan untuk melakukan sebagian dari aktivitas 

(Susilorini dkk, 2013). 

 

5. Luas Kolam Ikan 

 

 

Kolam merupakan tempat tampungan air di atas tanah yang dibuat dari tanah atau 

tembok. Kolam tanah dibuat dari tanah dengan cara menggali tanah dengan 
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kedalaman dan luasan tertentu serta diperkuat oleh tanggul.  Sementara itu, kolam 

tembok terbuat dari batu kali, batu bata, atau batako yang direkatkan dengan 

campuran pasir, kapur, dan semen.  

Ada dua bentuk kolam berdasarkan pembuatannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kolam dibuat diatas permukaan tanah, yaitu kolam yang dibangun di atas 

permukaan tanah atau dasar kolam sejajar atau rata dengan permukaan tanah. 

Sebagian tepi diberi pematang dengan ketinggian sesuai keinginan. 

b. Kolam dibuat dalam tanah, yaitu kolam yang dibuat dengan melubangi tanah 

dasarnya terlebih dahulu sehingga dinding kolam tampak beberapa sentimeter 

diatas permukaan tanah. 

Kolam seharusnya dilengkapi dengan saluran pemasukan dan saluran pembuangan 

air.  Saluran pemasukan dapat dibuat permanen dengan menggunakan pipa paralon, 

bamboo, buis, beton atau pintu air.  Saluran pembuangan dapat dibuat dari lubang 

biasa, pipa goyang atau pintu monik. Saluran pemasukan dibuat lebih tinggi dari 

saluran pembuangan. Ukuran kolam yang digunakan untuk pemeliharaan atau 

perawatan dan pemijahan induk hampir sama.  Kolam minimal berukuran 3 m x 2 m 

x 1 m. Sementara itu, kedalaman air yang dikehendaki berkisar 50-7- cm.  Kolam 

tembok dalam kondisi terawatt memiliki waktu ekonomis lima tahun.  Sementara iti, 

kolam dari tanah biasanya setiap kali musim panen atau setahun paling lama harus 

diperbaiki.  Selain itu, kolam tanah lebih intensif dalam perawatannya karena tanggul 

akan mudah bocor atau terkikis (Saparinto, 2013). 
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6. Jumlah Tenaga Kerja 

 

Menurut Nurmala dkk  (2012) tenaga kerja merupakan faktor produksi pertanian yang 

bersifat unik, baik dalam jumlah yang digunakan, kualitas, maupun penawaran dan 

permintaan, demikian pula upah per harinya antar satu daerah dengan daerah lainnya 

bervariasi.  Tenaga kerja manusia merupakan tenaga kerja yang pertama sebelum 

tenaga ternak digunakan untuk membantu petani mengolah lahan atau mengangkut 

hasil petanian.  Selama pekerjaan-pekerjaan dalam pertanian dapat dikerjakan oleh 

tenaga manusia petani tidak akan menggunakan tenaga ternka atau tenag mesin. 

Umumnya petani berlahan sempit selalu memakai tenaga manusia yang bersumber 

dari keluarga sedangkan petani kaya lebih banyak menggunakan tenaga buruh tani. 

Pekerjaan-pekerjaan dibidang petanian sifatnya bermusim karena itu kebutuhan 

tenaga kerja disektor ini tidak merta sepanjang tahun. Pada saat pengolahan tanah 

musim hujan tenga kerja buruh tani sangat banyak dibutuhkan tetapi pada saat 

pemeliharaan tanaman tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit kemudian pada 

saat panen kebutuhan tenaga kerja bertambah lagi.  Kondisi yang demikian sering 

menimbulkan peningkatan jumlah buruh tani  atau upah panen dari pada upah yang 

biasa berlaku  (Nurmala dkk, 2012).  

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan persatuan luas lahan pertanian tertentu 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

1) Jenis tanaman yang diusahakan, misalnya usaha tani sayuran memerlukan tenaga 

kerja yang lebih banyak dari pada tanaman padi sawah atau tanaman tahunan. 
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2) Tingkat pengusahaan atau pengelolaan usaha tani, semakin intensif pengelolaan 

usaha tani maka tenaga kerja yang diperlukan semakin banyak meskipun tanaman 

yang diusahakan sama. 

3) Jenis tanah dan sifat tanah, tanah yang berat akan memerlukan tenaga yang lebih 

banyak dari  tanah yang ringan. 

4) Musim tanam dan sistem irigasi pada lahan sawah, sawah tadah hujan, biasanya 

mebutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dari pada sawah beririgasi teknis, 

karena pada sawah tadah hujan sering kekurangan air jika telah diolh sehingga 

perlu diolah lagi. 

5) Pola tanam, pola tanam diversifikasi lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dari 

pada pola tanamn spesialisasi (Nurmala dkk, 2012). 

Cara memenuhi tenaga kerja pada usaha tani pertanian rakyat dan perkebunan besar 

Negara dan swasta sangat berbeda.  Pada pertanian rakyat kebutuhan tenaga kerja 

sebagian besar dicukupi dengan tenaga kerja keluarga, terutama petani yang berlahan 

sempit.  Petani yang berlahan luas kebutuhan usaha kerja sebagian besar atau 

seluruhnya dipenuhi dengan tenaga buruh tani karena petani umumnya mempunyai 

usaha lain diluar sektor pertanian yang lebih memerlukan perhatianya (Nurmala dkk, 

2012). 

Pekerjaan-pekerjaan disektor pertanian sifatnya bermusim sehingga jarang petani 

yang mempunyai tenaga buruh tani tetap kecuali untuk petani yang berlahan luas 

biasanya mempunyai buruh tani yang tetap misalnya sebagai pengangong ternak atau 
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penjaga kebun.  Beberapa sistem kerja yang sudah biasa berlaku di sektor pertanian 

yaitu: 

1) Sistem kerja harian (tetap dan tidak tetap) yaitu buruh tani yang bekerja pada 

seorang petani, kemudian setelah buruh tani tersebut selesai bekerja maka pada 

hari itu juga dibayar upahnya. Pada hari berikutnya buruh tani tersebut dapat 

bekerja dipetani lainnya, tetapi bagi buruh tani harian tetap ia tidak boleh pindah 

kerja kepada petani lain selama pekerjaan yang ditugaskan kepadanya belom 

selesai. 

2) Sistem kerja bulanan, pada sistem kerja bulanan ini buruh/karyawan  dibayar 

sebulan sekali. Sistem kerja ini dipakai pada usaha perkebunan danpeternakan 

yang bersifat agroindustri. Pada sistem kerja ini  tingkat upah buruh/karyawan 

ditentukan oleh masa kerja, pendidikan, atau jabatan dan sudah diatur oleh 

perundang-undangan tertentu. Oleh karena itu, sudah mempunyai standar upah 

tertentu dalam bentuk upah minimum regional (UMR) yang pasti. 

3) Sistem kerja ceblokan pada sistem kerja ini buruh tani yang bekerja pada seorang 

petani untuk mengerjakan semua pekerjaan dalam usaha taninya sejak mulai 

bertanam sampai dengan panen.  Upahnya dibayar oleh hasil usaha tani seperti 

sistem bagi hasil. Upah kerja pada sistem ini berkisar antara 20-30% dari hasil 

kotor yang dibayar secara.   

4) Sistem kerja borongan pada sistem kerja borongan ini, buruh tani upahnya dibayar 

pada saat semua pekerjaan selesai dikerjakan yang lainnya sesuai dengan 
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perjanjian.  Pekerjaan-pekerjaan yang biasa diborongkan adalah mengolah tanah, 

menyiang atau memanen. 

5) Sistem kerja gotong royong sistem kerja ini biasanya digunakan pada pekerjaan 

yang menyangkut kepentingan umum petani, misalnya dalam perbaikan saluran 

irigasi tersier atau perbaikan gorong-gorong yang menuju suatu petak percontohan 

atau petak tersier kelompok tani. Pada sistem gotong royong ini, upah dan 

besarnya pun tidak tertentu.  Sekarang sistem kerja gotong royong murni jarang 

ditemukan (Nurmala dkk, 2012). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja buruh tani adalah jenis 

kelamin, usia, kesehatan, waktu kerja alat bantu kerja dan upah kerja.  Perlu diketahui 

bahwa yang termasuk angkatan kerja atau usia kerja dalam pertanian adalah 

penduduk yang berusia antara 10 sampai dengan 64 tahun (Nurmala dkk, 2012). 

 

Menurut Nurmala dkk (2012) satuan-satuan tenaga kerja yang biasa digunakan 

sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dalam pertanian adalah: 

1) Hari Kerja Pria (HKP) atau HOK adalah waktu kerja seorang tenaga laki-laki 

dewasa selama 6 jam per hari. 

2) Hari Kerja Wanita (HKW) adalah waktu kerja seorang tenaga wanita dewasa 

selama 6 jam kerja per hari. 

3) Hari Kerja Anak (HKA) adalah waktu kerja anak 10 tahun ke atas selama 6 jam 

kerja per hari. 



24 

 

4) Hari Kerja Ternak (HKT) adalah waktu kerja sepasang ternak selama 5-6 jam per 

hari. 

5) Hari Kerja Mesin (HKM) adalah waktu kerja mesin dalam menyelesaikan suatu 

luas lahan pertanian persatuan waktu tertentu. 

 

7. Kemiringan Lahan 

 

Lahan dengan kemiringan lebih dari 15% tidak baik ditujukan sebagai lahan 

pertanian, melainkan sebagai lahan konservasi, karena semakin besar kemiringan 

lahan maka laju aliran permukaan akan semakin cepat, daya kikis dan daya angkut 

aliran permukaan makin cepat dan kuat. Hal ini akan tentu akan mempengaruhi 

kesuburan dan produktivitas lahan.  Oleh karen itu strategi konservasi tanah dan air 

pada lahan berlereng adalah memperlambat laju aliran permukaan dan 

memperpendek panjang lereng untuk memberikan kesempatan lebih lama pada air 

untuk meresap kedalam tanah (Kurnia dkk, 2004). 

 

8. Jarak rumah petani ke kebun 

 

Jarak rumah petani dengan lahannya secara nyata akan mempengaruhi kunjungan 

petani terhadap lahan yang dikelolanya.  Semakin jauh jarak rumah petani dengan 

lahanya, akan semakin jarang dikunjungi.  Sehingga lahan tersebut cenderung 

ditanami dengan jenis yang sama dan kurang variatif.  Sebaliknya, untuk lahan yang 

berdekatan dengan rumah akan cenderung mudah mengalami perubahan fungsi, 

terkait jenis tanaman yang diterima petani.  Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi 
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pendapatan petani yang diperoleh dari produktivitas yang dihasilkan dari jenis-jenis 

tanaman yang dihasilkan (Diniyati dan Awang, 2010). 

 

9. Suku dan Agama 

 

Sistem agroforestri dapat dengan mudah diterima dan dikembangkan kalau manfaat 

sistem agroforestri itu lebih besar dari pada kalau menerapkan sistem lain. Aspek ini 

mencakup atas perhitungan risiko, fleksibilitas terhadap peran gender, kesesuaian 

dengan suku budaya setempat, agama,  keselerasan dengan usaha yang lain, dan 

sebagainya. Pengambilan keputusan petani dalam pengusahaan agroforestri tidak 

selalu didasarkan kepada pertimbangan finansial atau dengan kata lain pertimbangan 

finansial tidak selalu menjadi aspek nomor satu dalam pengambilan keputusan tetapi 

ada aspek sosial budaya yang lebih dominan dan latar belakang suku petani (Suharjito 

dkk, 2003). 

 

Sistem penggunaan lahan yang diterapkan secara perorangan harus selaras dengan 

budaya setempat dan visi masyarakat terhadap kedudukan dan hubungan mereka 

dengan alam. Bentuk bentang lahan penggunaan lahan dan perkembangannya 

merupakan bagian dari identitas masyarakat yang hidup di dalamnya.  Petani 

biasanya memiliki kebutuhan yang kuat untuk memihak pada agama dan budaya 

setempat. Sejarah dan tradisi memainkan peranan penting dalam kehidupan, cara dan 

sistem penggunaan lahan mereka (Reijntjes dkk, 1992). 

 

Perubahan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual mereka, bisa 

menyebabkan stres dan menciptakan kekuatan yang berlawanan.  Kemampuan untuk 
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memperoleh kehidupan yang layak (termasuk mewariskan sesuatu kepada anak cucu) 

dan sesuai dengan budaya setempat akan memberikan rasa harga diri pada individu 

atau keluarga.  Identitas suatu keluarga petani atau komunitas dipertahankan dengan 

teknologi yang memungkinkan mereka menjadi mandiri dan mampu mengendalikan 

pengambilan keputusan atas pemanfaatan sumber daya dan produk setempat 

(Reijntjes., dkk, 1992). 

 

10. Jenis tanaman 

 

Hasil identifikasi mengenai ragam produk yang dikembangkan dipilih salah satu jenis 

atau kombinasi jenis yang paling sesuai ditinjau dari prospeknya pada masa yang 

akan datang. Untuk menjamin keberhasilan usaha maka komoditas yang dipilih 

disamping mempunyai keunggulan komperatif berupa keunikan produk yang dimiliki 

sesuai spesifik lokasi, harus pula memiliki keunggulan kompetitif (daya saing) baik 

dilingkungan domestik/lokal maupun internasional.  Keunggulan kompetitif tersebut 

antara lain mencakup baik mutu produk (quality), harga produk (price) maupun 

layanan yang dapat diberikan (service) (Mile, 2007). 

 

Beberapa persyaratan lain dikemukakan oleh F/Fred Winrock International (1994) 

mengemukakan kriteria umum pemilihan jenis sebagai berikut:  

a. Mudah beradaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim yang ada. 

b. Tahan terhadap hama dan penyakit. 

c. Sedikit biaya dan waktu untuk pengolahan. 

d. Tahan terhadap kekeringan dan tekanan iklim lainnya. 
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e. Toleran terhadap perlakuan pemangkasan dan trubusan. 

f. Memiliki pertumbuhan awal yang cepat. 

g. Mempunyai percabangan rendah yang dapat dengan mudah dipotong dengan 

peralatan sederhana dan mudah diangkut. 

h. Mempunyai kadar air kayu yang rendah sehingga mudah dikeringkan. 

i. Mempunyai kegunaan lain yang dapat menyokong kehidupan petani. 

j. Mempunyai karakteristik akar yang baik. 

 

Pemilihan komoditas yang mempunyai keunggulan kompereratif sesuai kriteria di 

atas, pada gilirannya diharapkan dapat dikembangkan menjadi komoditas yang 

mempunyai keunggulan kompetitif khususnya di era pasar global seperti saat ini. 

Dida (2002) menekankan pentingnya pemilihan jenis berdasarkan pertimbangan 

teknis dan ekonomis dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya karena 

faktor resiko selalu ada dalam setiap pemilihan jenis pohon tertentu.  Untuk itu dalam 

pengusahaannya diperlukan dukungan pengembangan ilmu dan teknologi baru. 

 

11. Keanggotaan dan Kepengurusan Kelompok Tani 

 

Sejarah pembangunan pertanian di Indonesia pada awalnya adalah para petani 

bergabung dalam kelompok, kemudian diberi penyuluhan dan pelatihan agar mereka 

lebih produktif.  Namun dalam perkembangannya sebagian besar kelompok tani yang 

terbentuk sekarang ini merupakan bagian dalam pengembangan masyarakat yang 

dirancang untuk mengakses proyek.  Sehingga sulit dipisahkan apakah kelompok 

masyarakat itu timbul dari motivasi masyarakat sendiri apakah ataukah terbentuk 
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karena proyek. Kelompok yang terentuk karena proyek tidak akan mengakar 

dimasyarakat ketika proyek selesai proyek pun bubar.  Demikian pula halnya dengan 

kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan, 

ketika bantuan tak kunung dating maka aktivitas semakin surut dan ahirnya 

menghilang (Nainggolan dkk, 2014)..  

 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan dibentuk 

atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, 

sumber daya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai 

tujuan bersama.  Kelompok tani berfungsi sebagai media penyuluhan.  Kelompok tani 

sebagai media penyuluhan bertujuan untuk membentuk petani tangguh yang mampu 

dalam menetapkan informasi, meningkatkan pendapatan, menghadapi resiko usaha , 

memanfaatkan asas skala usaha ekonomi dan memiliki kemandirian berusaha untuk 

membangun pertanian maju, efisien, dan tangguh (Nainggolan dkk, 2014). 

 

Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan 

pendekatan multipihak (multistakeholder) dan berbasis pada masyarakat.  Organisasi 

masyarakat, kelompok tani organisasi adat dan organisasi lokal lainnya perlu 

mendapat perhatian. Organisasi sosial biasanya lebih berfungsi memecahkan 

masalah-masalah sosial. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu 

menekankan pada penguatan organisasi di tingkat lokal pula.  Proses pembangunan di 

masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas.  Biaya, 

tenaga dan perhatian pada penguatan organisasi pemerintah sangat besar.  Salah satu 

pertanyaan kunci yang sering diajukan adalah bagaimana mengembangkan lembaga 
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keuangan dan pasar di tingkat local.  Kekuatan ekonomi biasanya dipegang oleh 

swasta dengan kemampuan mereka menguasai lembaga keuangan dan pasar (Djogo 

dkk, 2003). 

 

12. Peminjaman Modal Bantuan Kredit dan Peminjaman Modal dikoprasi 

 

Modal yang digunakan petani  untuk mengusahakan lahan usaha lainnya berasal dari 

petani sendiri, lembaga kredit formal dan non formal petani yang mempunyai modal 

sendiri, sumber berasal penjualan hasil usaha tani atau ternak dan dari hasil 

tabungannya.  Sumber kredit formal antara lain BRI, KUD, BPR, BPD, Sedangkan 

sumber kredittidak formal antara lain berasal dari tetangga, teman, dan pedagang 

hasil pertanian (Nurmala dkk, 2012).. 

Lembaga kredit formal adalah lembaga yang operasionalnya diatur oleh undang-

undang, sedangkan lembaga kredit yang tidak formal tidak diatur oleh suatu undang-

undang mengenai pendirian, pelaksanaan dan syarat-syaratnya.  Diantara dua sumber 

kredit pertanian yang paling banyak dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber modal 

usaha tani adalah kredit tidak formal (Nurmala dkk, 2012). 

Alasan-alasan petani lebih mengandalkan sumber kredit dari tidak formal karena 

caranya mudah dan cepat pelayanannya, administrasi tidak berbelit-belit cukup 

dengan satu kuitansi meskipun tidak bermaterai, jumlahnya tidak dibatasi secar ketat 

tetapi sesuai dengan kebutuhan petani, waktunya tidak dibatasi jam kantor, dan 

jaminannya cukup kepercayaan saja atau tanaman yang belum dipanen (Nurmala dkk, 

2012). 


