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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Hutan Rakyat 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan 

rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.  Definisi 

ini diberikan untuk membedakannya dengan hutan Negara.  Hutan Negara yaitu 

hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah Negara.  

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 undang-undang pokok kehutanan, maka unsur-

unsur hutan rakyat dicirikan antara lain: hutan yang diusahakan sendiri atau 

bersama orang lain atau badan hukum, berada di atas tanah milik atau hal lain 

berdasarkan aturan perundang-undangan, dan dapat dimiliki berdasarkan 

penetapan menteri kehutanan.  Hutan rakyat merupakan hutan buatan, melalui 

penanaman tanaman tahunan (tanaman keras) di lahan milik baik secara 

perseorangan, marga maupun kelompok (Departemen Kehutanan, 1996). 

 

Berdasarkan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 1999 yang dimaksud 

dengan hutan rakyat adalah tanaman yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas 

minimal 0,25 ha.  Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan dan/atau 

tanaman yang ditanam tahun pertama minimal 500 batang.  Awang (2002) 

mengemukakan bahwa hutan rakyat merupakan suatu ekosistem hutan yang 

didominasi tanaman kayu dengan penduduk yang tinggal di sekitarnya.   
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Menurut Broto (2008) hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh rakyat baik 

usaha sendiri maupun atas bantuan pemerintah yang tumbuh dan berada di atas 

tanah yang dibebani hak milik, terdiri dari pohon-pohon berkayu yang ditanam 

secara monokultur ataupun campuran. Sedangkan  menurut Setyawan (2002) 

hutan rakyat adalah hutan yang didirikan pada lahan milik atau lahan  gabungan 

yang ditanami pohon yang dikelola oleh pemiliknya atau badan usaha  menurut 

ketentuan pemerintah. Keberadaan hutan rakyat tidaklah semata-mata akibat 

interaksi alami antara komponen botani, mikro organisme, mineral tanah, air dan 

udara, melainkan adanya peran manusia dan kebudayaannya. Kreasi budaya yang 

dikembangkan dalam interaksinya dengan hutan, berbeda-beda antar kelompok 

manusia (Suharjito, 2000).  

 

Menurut Awang (2003) dalam penelitian Romansah (2007) ciri hutan rakyat 

adalah kegiatan penanaman pohon dilakukan di atas tanah milik rakyat. Namun 

kegiatan ini bisa dilakukan dilahan milik negara yang kegiatannya berupa 

penanaman pohon dan hasilnya untuk rakyat. Hutan rakyat ada yang didirikan 

dengan tujuan subsisten dan ada yang komersial. Namun biasanya hutan rakyat 

diawali oleh kampanye pemerintah kepada rakyat untuk menanam di lahan kritis 

baik dengan luas lahan yang besar maupun kecil. 

 

Secara formal hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang 

dibebani  hak atas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh 

dikawasan hak milik diluar kawasan hutan, sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara real hutan rakyat 

adalah hutan atau tanaman berkayu yang tumbuh pada lahan milik masyarakat, 
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baik pada lahan yang berupa pekarangan, lahan yang berupa tegalan dan lahan 

yang berupa hutan atau sering juga disebut “wono”. 

 

Hasil penelitian Widayati dan Riyanto (2005) menyebutkan bahwa hutan rakyat 

bagi masyarakat yang berada di desa-desa di lokasi penelitian merupakan salah 

satu dari beberapa unsur penopang kelangsungan hidup mereka selain dari 

pertanian, hasil ternak, dan sumber-sumber lain. Bagi sistem perekonomian yang 

lebih luas, keberadaannya menjadi penyangga terakhir jaminan pasokan bahan 

baku untuk industri perkayuan baik di lingkup administrasi Kabupaten Boyolali 

maupun yang bersifat lintas batas administrasi kabupaten maupun propinsi (cross 

border teritory). 

 

Hasil penelitian lain mengenai karakteristik hutan rakyat dikemukakan oleh 

Maryudi (2005)  yaitu hutan rakyat mempunyai beberapa karakteristik unik yang 

membedakannya dari model pengelolaan hutan lainnya di Indonesia, bahkan jika 

dibandingkan dengan model family-based forest  serupa yang ada di negara lain. 

Kepemilikan lahan pada umumnya sangat kecil, namun relatif bebas dari tenurial 

conflicts. Hal ini bisa menjadi salah satu keunggulan hutan rakyat dalam upaya 

untuk meraih sertifikat lestari, karena hampir sebagian besar lembaga sertifikasi 

hutan menempatkan property rights sebagai salah satu kriteria utama dalam 

verifikasi pengelolaan hutan lestari. 
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Karakteristik hutan rakyat menurut Awang (2007) adalah: 

1. Berada ditanah milik dengan alasan tertentu seperti lahan kurang subur, kondisi 

topografi yang sulit, tenaga kerja terbatas, kemudahan pemeliharaan, dan faktor 

resiko kegagalan kecil.   

2. Tidak mengelompok dan tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan. 

3. Pengelolaan berbasis keluarga.   

4. Pemanenan berdasarkan sistem tebang butuh.   

5. Umumnya belum terbentuk organisasi yang profesional dan belum ada 

perencanaan pengelolaan hutan rakyat.   

6. Mekanisme perdagangan kayu rakyat.   

 

Beberapa ciri pengusahaan hutan rakyat menurut Hardjanto (2011) sebagai 

berikut: 

1. Usaha hutan rakyat dilakukan oleh petani tengkulak dan industri dimana petani 

masih memiliki posisi tawar yang lebih rendah.   

2. Petani belum dapat melakukan usaha hutan rakyat menurut prinsip usaha dan 

prinsip kelestarian yang baik.   

3. Bentuk hutan rakyat sebagian besar berupa budidaya cmpuran yag diusahakan 

dengan cara-cara sederhana.   

4. Pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan 

sampingan dan bersifat incidental dengan kisaran tidak lebih dari10 % dari 

pendapatan total.   
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Menurut BRLKT Wilayah VI (1997) dalam Waskito (1999) ciri dari hutan rakyat 

adalah: 

 

1. Bukan merupakan kawasan yang kompak tetapi terpencar-pencar di antara 

lahan-lahan untuk penggunaan lainnya. 

2. Pertanamannya tidak selalu murni kayu-kayuan, tetapi terpadu atau 

dikombinasikan dengan berbagai tanaman, misalnya dikombinasikan dengan 

tanaman perkebunan, buah-buahan, rumput pakan ternak dan tanaman semusim 

lainya (sistem agroforestry). 

3. Komposisi tanaman kayu-kayuan jika dikombinasikan dengan tanaman buah-

buahan atau perdagangan adalah minimal 51% merupakan tanaman kayu-

kayuan. 

4. Biasanya terdiri dari tanaman cepat tumbuh dan cepat memberikan hasil bagi 

pemiliknya. 

5. Biasanya jumlah tanamannya 1.650 pohon per hektar. 

 

Ciri pengusahaan hutan rakyat di Jawa antara lain yaitu bentuk hutan rakyat 

sebagian besar berupa budidaya tanaman campuran, yang diusahakan dengan 

cara-cara tradisional dan pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih 

diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan bersifat insidentil dengan kisaran 

tidak lebih dari 10% dari pendapatan total (Hardjanto, 2011). 

 

2.2. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat 

 

 

Pola pembangunan hutan rakyat menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan 

(1999) terbagi atas tiga macam pola sebagai berikut: 
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1. Pola Swadaya 

Hutan rakyat pola swadaya adalah hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok 

atau perorangan dengan modal dan tenaga kelompok atau perorangan sendiri.   

2. Pola subsidi 

Hutan rakyat pola subsidi adalah hutan rakyat yang dibangun dengan subsidi 

atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya.   Subsidi 

diberikan oleh pemerintah melalui inpres penghijauan, padat karya, atau dana 

yang lainnya.   Hutan rakyat yang secara hidro-orologis kritis dan dan 

masyarakatnya mempunyai keterbatasan pengetahuan dan kemampuan.   

3. Pola kemitraan 

Hutan rakyat pola kemitraan adalah hutan yang dibangun atas kerjasama 

perusahaan swasta dengn insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat 

dengan bunga ringan.  Dasar pertimbangan adalah perusahaan memerlukan 

bahan bakudan rakyat memerlukan bantuan modal.   

 

Menurut penelitian Syafa’at (2010) perincian komponen yang terdapat pada setiap 

subsistem adalah: 

1. Subsistem produksi adalah tercapainya keseimbangan produksi dalam jumlah 

jenis dan kualitas tertentu serta tercapainya kelestarian usaha dari para pemilik 

lahan hutan rakyat.  Subsistem ini terbagi menjadi empat bagian yaitu 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.   

2. Subsistem pengelolaan hasil adalah proses sampai menghasilkan bentuk, 

produk akhir yang dijual oleh para petani hutan rakyat atau dipakai sendiri.   

3. Subsistem pemasaran hasil adalah tercapainya tingkat penjualan yang optimal, 

dimana semua produk yang dihasilkan dari hutan rakyat terjual di pasar.   
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Hasil dari kegiatan pembangunan hutan rakyat selain secara ekologis dapat 

mendukung lingkungan (menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, perbaikan tata 

air dan sebagainya) dan dapat menghasilkan kayu rakyat yang mempunyai nilai 

ekonomis yang cukup baik untuk memberikan tambahan pendapatan.  Peran hutan 

rakyat bagi perekonomian daerah cukup besar (Syafa’at, 2010).   

 

Tujuan pengelolaan hutan rakyat menurut Lembaga Penelitian Institut Pertanian 

Bogor  (1990) antara lain: 

1. Adanya peningkatan peran dari hutan rakyat terhadap peningkatan lingkungan 

petani hutan rakyat secara berkesinambungan. 

2. Adanya peningkatan peran dari hutan rakyat terhadap kualitas lingkungan 

secara berkesinambungan.   

3. Adanya peningkatan peran dari hutan terhadap pendapatan pemerintah daerah 

secara berkesinambungan.  

 

2.3. Petani  

 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau 

seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi 

usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut. Peranan 

petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam 

mengorganisir faktor-faktor produksi yang diketahui (Hernanto, 1994). Menurut 

Samsudin (1982), yang dimaksud dengan petani adalah petani yang untuk 

sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai suatu 
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cabang usahatani atau beberapa cabang usahatani dan mengerjakan sendiri, baik 

dengan tenaga sendiri maupun dengan tenaga bayaran.  

 

Petani adalah penduduk atau orang-orang yang secara de facto memiliki atau 

menguasai sebidang lahan pertanian serta mempunyai kekuasaan atas pengelolaan 

faktor-faktor produksi pertanian (meliputi: tanah berikut faktor alam yang 

melingkupinya, tenaga kerja termasuk organisasi dan skill, modal dan peralatan) 

di atas lahannya tersebut secara mandiri (otonom) atau bersama-sama dengan 

pihak lain (Mardikanto dan Sutarni, 1982).  

 

Petani sebagai orang yang menjalankan usahataninya mempunyai peran yang 

jamak (multiple roles) yaitu sebagai juru tani dan juga sebagai kepala keluarga. 

Sebagai kepala keluarga petani dituntut untuk dapat memberikan kehidupan yang 

layak dan mencukupi kepada semua anggota rumah tangganya. Sebagai manajer 

dan juru tani yang berkaitan dengan kemampuan mengelola usahataninya akan 

sangat dipengaruhi oleh faktor di dalam dan di luar pribadi petani itu sendiri yang 

sering disebut sebagai karakteristik sosial ekonomi petani. Apabila ketrampilan 

bercocok tanam sebagai juru tani pada umumnya adalah ketrampilan sebagai 

pengelola mencakup kegiatan pikiran didorong oleh kemauan (Mosher, 1981). 

 

Petani adalah mereka yang sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah 

pertanian, menguasai suatu cabang usahatani atau beberapa cabang usahatani dan 

mengerjakan sendiri maupun dengan tenaga bayaran. Menguasai sebidang tanah 

diartikan sebagai penyewa, bagi hasil (penyakap) atau pemilik (Samsudin, 1982). 

Menurut Horton dan Hunt (1999), ada petani yang disebut sebagai petani marginal 

yaitu petani yang hanya memiliki lahan, peralatan, dan modal yang sangat sedikit 
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atau daya kerja dan kemampuan mengelola yang sangat terbatas untuk dapat 

mengolah usaha pertanian yang menghasilkan keuntungan.  

 

Istilah ”petani” dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan 

pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani ternyata mempunyai banyak 

dimensi sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri 

yang dominan. Moore mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, 

kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Wolf memberikan istilah 

peasants untuk petani yang dicirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat 

dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam 

(Lansberger dan Alexandrov dalam Anantanyu, 2004).  

 

2.4. Karakteristik 

 

2.4.1. Pengertian  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.  Karakteristik adalah 

cirri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan.  Berbagai 

teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci 

karakteristik manusia (Boeree, 2010). 

 

Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, 

orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka 

kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap manusia 

memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.  
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Berikut ini beberapa pendapat mengenai karakteristik responden: 

Mathiue & Zajac, (1990) menyatakan bahwa, karakteristik personal (individu) 

mencakup usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, suku bangsa, dan 

kepribadian. Robbins (2006) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mudah 

didefinisikan dan tersedia, data yang dapat diperoleh sebagian besar dari informasi 

yang tersedia dalam berkas personalia seorang pegawai mengemukakan 

karakteristik individu meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya 

tanggungan dan masa kerja dalam organisasi. Siagian (2008) menyatakan bahwa, 

karakteristik biografikal (individu) dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, jumlah tanggungan dan masa kerja. Morrow menyatakan bahwa, 

komitmen organisasi dipengaruhi oleh karakter personal (individu) yang 

mencakup usia, masa kerja, pendidikan dan jenis kelamin (Prayitno, 2005). 

 

2.4.2. Karakteristik Petani 

 

2.4.2.1. Pendidikan formal 

 

Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan yang dicapai petani pada bangku 

sekolah atau lembaga pendidikan formal berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki 

(Suhardiyono, 1992). Soekartawai (2003), menyatakan bahwa banyaknya atau 

lamanya sekolah/pendidikan yang diterima seseorang akan berpengaruh terhadap 

keterampilan dalam pekerjaan tertentu. Keterampilan akan mengakibatkan 

kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga. 

 

Menurut Hasyim (2003), tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani akan 

menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan yang luas untuk petani 
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menerapkan apa yang diperolehnya untuk peningkatan usahataninya. Tingkat 

pendidikan manusia pada umunya menunjukkan daya kreatifitas manusia dalam 

berfikir dan bertindak. Pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan 

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia (Kartasapoetra, 1987). 

 

2.4.2.2. Pendidikan non formal 

 

Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar baik formal maupun non 

formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembentukan 

kepribadian. Pendidikan non formal adalah pengajaran yang sistematis yang 

diorganisir di luar sistem pendidikan formal bagi kelompok orang untuk 

memenuhi keperluan khusus. Pendidikan non formal dapat digunakan sebagai 

sarana untuk meningkatkan standar kehidupan dan produktivitas kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan (Suhardiyono, 1992).  

 

Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat adaptivitas petani terhadap 

modernisasi, petani lebih cenderung mempertahankan pola-pola yang sudah ada, 

yang sudah pasti dan yang telah petani kenal dengan baik. Adanya suatu 

perubahan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak pasti dan mengandung resiko. 

Biasanya bersedia melakukan perubahan apabila ada jaminan bahwa perubahan 

tersebut akan membawa hasil yang lebih baik bagi petani (Khairuddin, 1992). 

Mardikanto (1982), menyatakan bahwa pendidikan petani umunya mempengaruhi 

cara dan pola pikir petani dalam mengelola usahatani. Pendidikan yang relatif 

tinggi dan banyak mendapatkan pelatihan menyebabkan petani lebih dinamis.  
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2.4.2.3. Ketersediaan kredit hutan rakyat 

 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut Kasmir (2008) kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan 

yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk 

pembelian rumah atau mobil. Adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan 

nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan 

perjanjian yang telah dbuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan 

kewajiban masing-masing pajak. Termasuk jangka waktu serta bunga yang 

ditetapkan bersama.  

 

Menurut Kasmir (2008) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan 

tertentu. Tujuan pemberian kredit  tidak akan terlepas dari misi bank didirikan. 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1. Mencari keuntungan 

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut 

terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan 

biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu usaha nasabah 

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi 

maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dana memperluas usahanya. 
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3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka 

semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit maka akan adanya 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

 

2.4.2.4. Ketersediaan sarana produksi 

 

Dalam peningkatan produksi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan adalah 

ketersediaan sarana produksi. Penggunaan sarana produksi yang tepat dan sesuai 

akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman. Sarana produksi yang dibutuhkan antara lain bibit yang 

unggul, pupuk yang sesuai, pestisida dan alat-alat pertanian lainnya (Setyamidjaja, 

1991). 

 

Keberhasilan suatu usahatani ditentukan oleh faktor bahan tanaman atau bibit 

yang memiliki sifat unggul. Bibit yang unggul akan menjamin suatu pertumbuhan 

yang baik dan tingkat produksi tinggi apabila perlakuan dilakukan secara optimal 

(Setyamidjaja, 1991). Pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang sangat 

menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Setiap unsur hara 

memiliki peranan masing-masing dan dapat menunjukkan gejala tertentu apabila 

ketersediaannya kurang. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar pemupukan 

efisien dan tepat sasaran adalah meliputi penentuan jenis pupuk, dosis pupuk, 

waktu dan frekuensi pemupukan serta pengawasan mutu pupuk (Yani, 2007). 
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Pemberantasan terhadap gulma, hama, dan penyakit merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan usahatani. Akibat yang ditimbulkannya sangat besar, 

seperti penurunan produksi bahkan kematian. Pemberantasan yang dilakukan 

dapat secara mekanis, biologis, misalnya memelihara predator alami, dan kimiawi 

yaitu dengan menggunakan obat-obatan (Yani, 2007). 

 

Dalam menunjang keberhasilan produksi, tersedianya bahan baku secara kontinu 

dalam jumlah yang tepat sangat diperlukan. Tersedianya produksi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain macam-macam komoditi, luas lahan, tenaga kerja, 

modal, manajemen dan iklim (Soekartawi, 2003). 

 

2.4.2.5. Pendapatan petani dari hutan rakyat 

 

Pendapatan hasil bersih dari kegiatan suatu usahatani yang diperoleh dari hasil 

bruto (kotor) dikurangi biaya yang digunakan dalam proses produksi dan biaya 

pemasaran (Mubyarto, 1994). Menurut Soekartawi  (2003) pendapatan dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Pendapatan kotor (penerimaan) adalah nilai produksi total usahatani dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual, dikonsumsi oleh rumah tangga petani, 

dan disimpan dalam gedung pada akhir tahun. 

2. Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dengan biaya 

produksi seperti upah buruh, pembelian bibit, obat-obatan, dan pupuk yang 

digunakan oleh petani. 
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Pendapatan yang diperoleh petani akan ditentukan oleh faktor-faktor diantaranya 

harga produk itu sendiri, harga biaya produksi, harga faktor produksi dan 

kebijakan pemerintah (Rahardjo, 1995). Menurut Anantanyu (2004) ukuran 

pendapatan tenaga kerja antara lain: 

1. Pendapatan kerja petani adalah pendapatan yang diperhitungkan dari 

penerimaan dan penjualan hasil. Penerimaan yang diperhitungkan dari yang 

digunakan untuk keluarga ditambah dengan kenaikan nilai inventaris dikurangi 

pengeluaran yang diperhitungkan. 

2. Pendapatan tenaga kerja petani dari penghasilan yang diperoleh kerja petani 

ditambah penerimaan yang diperhitungkan untuk keluarga. 

3. Pendapatan tenaga kerja keluarga diperoleh dari penghasilan kerja petani 

ditambah dengan nilai tenaga kerja keluarga. 

4. Pendapatan keluarga diperoleh dari pendapatan keluarga bersumber. 

 

Meningkatnya pendapatan maka meningkat pula pengeluaran untuk keperluan 

rumah tangga dan pembentukan modal. Menurunnya pendapatan akan 

menurunkan pula pengeluaran untuk konsumsi dan modal (Tohir, 1991). Adapun 

faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu: 

1. Umur, rata-rata petani Indonesia yang cenderung tua sangat berpengaruh pada 

produktivitas sektor pertanian Indonesia. Petani berusia tua biasanya cenderung 

sangat konservatif dalam menyikapi perubahan atau inovasi teknologi berbeda 

dengan petani yang berusia muda. 

2. Pendidikan, banyaknya atau lamanya sekolah/pendidikan yang diterima 

seseorang akan berpengaruh terhadap pekerjaan. Secara langsung akan 
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mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh pendapatan yang lebih 

besar. 

3. Lamanya berusahatani, pengalaman sesorang dalam berusahatani berpengaruh 

dalam menerima inovasi dari luar. 

4. Jumlah tanggungan, semakin banyak (anggota keluarga) akan semakin berat 

beban hidup yang harus dipenuhi.  Jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi keputusan petani dalam berusahatani.  

5. Luas lahan, akan mempengaruhi skala usaha. Skala usaha pada akhirnya akan 

mempengaruhi efesien atau tidaknya suatu usaha pertanian. 

 

2.4.2.6. Interaksi petani 

 

Menurut Spradley (1975) relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara 

individu yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk 

suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial. 

 

Menurut Spradley dan McCurdy (1975) relasi sosial dalam masyarakat terdiri dari 

berbagai macam bentuk yaitu: 

1. Relasi atau hubungan sosial assosiatif adalah proses yang berbentuk kerja 

sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi serta proses interaksi yang 

cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok, 

misalnya kerja sama, kerukunan, asimilasi, akulturasi, persaudaraan, 

kekerabatan, dan lainnya. 

2. Relasi atau hubungan sosial dissosiatif adalah proses yang berbentuk oposisi 

misalnya persaingan, pertentangan, perselisihan, dan lainnya. 
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Menurut Soekanto (2000) ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok 

yaitu: setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok ada 

hubungan timbal balik antar sesama anggota, dan terdapat suatu faktor yang 

dimiliki bersama oleh para anggota sehingga diantara mereka semakin kuat. 

Kelompok tani merupakan wadah komunikasi antar petani, serta wadah 

komunikasi antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi 

(Wahyuni, 2003). 

 

 

 


