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RINGKASAN UMUM
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah petani mengalami penyusutan sebanyak lima juta
rumah tangga petani. Usia petani pun sudah menua, sebanyak 60,8 persen berusia diatas
45 tahun dengan pendidikan hanya tingkat SD, dan kapasitas menerapkan teknologi baru
yang rendah. Sementara proses regenerasi berjalan sangat lambat terutama pada sektor
tanaman pangan. generasi muda menjadikan sektor pertanian bukan sebagai pilihan dan
lebih memilih bekerja di sektor industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran profil keluarga petani pada usaha tani padi dan hortikultura serta
menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi minat generasi pemuda menjadi petani.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanaman yang diusahakan berhubungan
dengan minat orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai petani. Secara umum
responden orang tua usaha tani padi tidak menginginkan anaknya menjadi petani,
Sementara petani hortikultura lebih banyak yang menginginkan anaknya menjadi petani.
Perbedaan keinginan akan regenerasi di kalangan orang tua ini berkaitan dengan tingkat
kesejahteraan yang ditunjukkan oleh keuntungan atau pendapatan bersih per musim.
Kesejahteraan petani hortikultura lebih tinggi di banding petani padi karena keuntungan
bersih petani hortikultura lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh
petani padi.
Faktor yang berhubungan nyata dengan minat orang tua menjadikan anaknya petani pada
usaha tani padi adalah kepemilikan lahan dan pola penjualan hasil panen. Sementara
pada reponden orang tua usaha tani hortikultura variabel yang berpengaruh terhadap
minat adalah penghasilan bersih dan pengalaman diajarkan bertani oleh orang tua.
Faktor yang berhubungan dengan minat menjadi petani pada repsonden anak petani padi
adalah demografi (jenis kelamin, tingkat pendidikan dan aktivitas utama), kepemilikan
alat transportasi, ketertarikan dan cita-cita menjadi petani serta pendapat tentang kondisi
dunia pertanian dan regenerasi sekarang. Adapun variabel yang berhubungan dengan
minat pada reponden anak petani hortikultura adalah demografi (jenis kelamin dan
aktivitas utama), ketertarikan dan cita-cita menjadi petani serta pengetahuan tentang
regenerasi petani.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pertanian Indonesia sedang mengalami tantangan yang serius. Tidak hanya dari
menurunnya kualitas agroekosistem, membajirnya produk impor, stagnasi
produksi, namun juga menurunnya jumlah petani. Disadari bahwa petani
merupakan pihak paling depan dalam peningkatan produksi, karena pada akhirnya
yang melakukan proses penanaman adalah petani. Program pertanian yang tidak
berorientasi petani, kemungkinan besar gagal atau tidak berkelanjutan.
Dalam kerangka konsep pembangunan penurunan jumah petani dipandang
sebagai sebuah kemajuan. Semakin sedikit jumlah petani, semakin efisien proses
budidaya. Para ahli berpendapat bahwa semakin sedikit jumlah tenaga kerja di
sektor pertanian merupakan keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja beralih ke
sektor industri dan jasa. Dalam kacamata pembangunan semacam ini hanya
industri yang bisa memajukan suatu bangsa. Persoalannya tak hanya soal efisiensi
dan kemajuan industri semata. Berkurangnya jumlah petani akan berimplikasi
pada menurunnya ketersediaan pangan produk dalam negeri sebagai dampak
penurunan jumlah petani.
Data BPS mencatat bahwa dalam kurun 10 tahun, 2003-2013, jumlah rumah
tangga petani berkurang sebanyak 5 juta. Angka ini cukup besar dan memberikan
implikasi bagi keberlanjutan sektor pertanian. Karena model pertanian kita adalah
model pertanian keluarga yang sudah terbukti mampu menjaga produksi dan
keberlangsungan kehidupan petani. Selain berkurangnya jumlah petani, masalah
lain adalah terkait dengan usia dan produktifitas petani itu sendiri. Struktur umur
petani sudah tua yaitu 60,8% diatas 45 tahun dengan 73,97 % sampai hanya
tingkat SD, dan kapasitas menerapkan teknologi baru yang rendah. Hal ini yang
menyebabkan produktivitas petani Indonesia lebih rendah bila dibanding negaranegara di ASEAN .
Tidak hanya petani yang berumur tua, tenaga pertanian yaitu PPL (Penyuluh
Pertanian Lapangan) dan POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) juga
sudah tua, yaitu 70% diatas 50 tahun. Hal tersebut tentu berpengaruh pada
kinerja, dan juga bahkan keberlanjutan sistem pertanian nasional.
Rendahnya kelompok usia muda di sektor pertanian bukanlah fenomena baru.
Sudah sejak lama kita dihadapkan pada situasi ini dan terus meningkat
derajatnya. Ada banyak alasan yang bisa dijadikan kaum muda enggan kembali ke
pertanian. Alasan utama tentu saja berkaitan dengan ekonomi.
Petani hingga saat ini masih dipandang sebagai profesi yang tidak menjanjikan, tak
memberikan harapan. Petani mengalami kerugian, dan bergelut dengan
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kemiskinan. Dengan stigma demikian sektor pertanian bukanlah sektor yang dapat
menarik perhatian kaum muda. Mereka akan lebih suka bekerja sebagai buruh
pabrik atau bekerja di kota.
Dalam upaya merespon permasalahan tersebut, Direktorat Kajian Strategis dan
Kebijakan Pertanian bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
(KRKP) akan menyelenggarakan “Kajian Regenerasi Petani”.

1.2. Tujuan dan Output Kegiatan
Tujuan kajian adalah untuk :
1. Memperoleh data terkini tentang profil demografi petani
2. Analisis faktor yang memperngaruhi minat generasi pmuda menjadi petani
Output Kegiatan :
Output yang diharapkan adalah :
1. Data tentang profil demografi petani dari daerah sampel
2. Policy paper tentang regenerasi petani
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BAB 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Lokasi dan Responden
Penelitian dilaksanakan di 4 (empat) lokasi meliputi: 1) Kabupaten Tegal, 2)
Kabupaten Kediri, 3) Kabupaten Karawang dan 4) Kabupaten Bogor. Adapun
responden adalah Rumah Tangga Petani (RTP) padi dan hortikultura, jumlah
responden sebanyak 40 orang/ kabupaten, yang masing-masing terdiri dari 20
responden orang tua dan 20 responden anak petani. Total responden untuk 4
kabupaten yaitu sebanyak 160 orang.

2.2. Teknik Sampling
Penentuan sebaran sampel penelitian dilakukan dengan memperhatikan
keterwakilan populasi berdasarkan karakteristik populasi yang ada. Beberapa
kriteria/karakteristik yang digunakan adalah: (1) sentra produksi padi dan
hortikultura, (2) kondisi sosial ekonomi, (3) pengguna sumberdaya dan (4) jenis
komoditas hortikultura yang dikembangkan

2.3. Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penyusunan kajian meliputi data primer dan data
sekunder. Kedua jenis data bersumber dari berbagai institusi yang terkait dengan
penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, lembaga
penelitian, dan pemerintahan. Data yang dikumpulkan diikuti dengan proses
verifikasi lapangan.

2.4. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder meliputi (profil demografi petani dan kabupaten dalam angka)
diambil dari berbagai sumber yang relevan, yang terdiri dari data seri beberapa
tahun. Namun bila tidak tersedia, maka data yang paling mutakhir yang
dipergunakan.

2.5. Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode FGD (Focus Group
Disscussion), observasi lapangan, In depth Interview dan wawancara terstruktur
dengan dasar keterwakilan aspek sentra produksi padi dan hortikultura, sosial
ekonomi, dan jenis komoditas hortikultura yang dikembangkan.
a.

Diskusi Kelompok Terfokus
Diskusi Kelompok Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) secara
sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara
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sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto
(2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data
dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang
sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sesuai namanya, pengertian
Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci: a. Diskusi (bukan
wawancara atau obrolan); b. Kelompok (bukan individual); c.
Terfokus/Terarah (bukan bebas). Artinya, walaupun hakikatnya adalah
sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan
yang tidak terarah topiknya. FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul
beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat
bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah.
Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan
tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta,
padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD
berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus.
Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer
maupun sekunder. FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan
sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama (selain metode
lainnya) pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode
penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang
bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Dalam
kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data
yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif Di luar fungsinya sebagai
metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000: 12-18) dalam Iwam
(2011) menyebutkan, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam
berbagai ranah dan tujuan, misalnya (1) pengambilan keputusan, (2) needs
assessment, (3) pengembangan produk atau program, (4) mengetahui
kepuasan pelanggan, dan sebagainya.
b.

Observasi Lapang
Observasi lapang dilakukan untuk:
 Memastikan bahwa data yang diperoleh sama atau setidaknya tidak
terlalu jauh berbeda dengan realitas di lapangan; dan
 Menggali informasi lebih dalam melalui pengamatan langsung di
lapangan tentang berbagai hal yang menyangkut minat generasi muda
terhadap pertanian di Kabupaten Kediri, Karawang, Tegal dan Bogor.

c.

Wawancara
Wawancara dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu
wawancara terstruktur dan semi terstruktur.
1) Wawancara terstruktur
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Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan kuesioner
sebagai bahan panduan wawancara. Pemilihan responden dalam
wawancara dilakukan dengan teknik pengambilan contoh acak
terstratifikasi (stratified random sampling). Pada tahap awal ditentukan
terlebih dahulu stratifikasi responden, yaitu diantaranya meliputi
pekerjaan utama, kepemilikan aset, biaya usaha tani, dan minat
terhadap pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya responden dipilih secara
acak berdasarkan karakteristik populasi yang sudah terstratifikasi pada
setiap Kabupaten.
2) Wawancara Mendalam
Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap responden kunci (key
persons). Dengan menggunakan panduan wawancara (interview
guidances). Wawancara dengan responden kunci dilakukan untuk
mengetahui secara lebih mendalam suatu permasalahan sesuai
dengan bidang keahlian atau kewenangan dari masing-masing
responden yang dijadikan sebagai responden kunci. Dengan demikian
pemilihan responden untuk wawancara dengan responden kunci (key
persons) dilakukan dengan pengambilan contoh disengaja (purpossive
sampling) dan bukan pengambilan contoh acak (random sampling).
Jumlah responden di setiap tingkatan bervariasi sesuai dengan
kebutuhan. Adapun tahapan dalam penentuan responden kunci adalah
sebagai berikut:

Menentukan responden kunci yang paling berpengaruh atau
paling relevan dengan topik kajian;

Masukan atau rekomendasi dari responden kunci sebelumnya
dijadikan pertimbangan dalam menentukan responden kunci yang
akan dipilih menjadi responden selanjutnya. Metode penentuan
responden seperti ini dikenal dengan sebutan metode “bola salju”
(snowball method); dan

Untuk menjaga keseimbangan jumlah responden berdasarkan
aspek keahlian atau kewenangan yang dimiliki, pemilihan
personal kunci dilakukan dengan teknik purpossive sampling
(snowball method) yang dikombinasikan dengan sistem kontrol
kuota (quota control). Quota control diperlukan agar tidak terjadi
penumpukan responden dengan bidang keahlian atau
kewenangan tertentu tetapi kekurangan responden untuk bidang
keahlian atau kewenangan yang lain.

2.6. Analisis dan Sintesis data
Data sekunder maupun data primer yang dikumpulkan dianalisis dengan
perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan
melalui pembacaan terhadap tabel frekuensi. Kelemahan metode ini yang hanya
membaca data dilengkapi dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang
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memberikan penekanan pada pendeskripsian atau penggambaran berbagai fakta
dan hubungan antar variabel yang ditemukan di lapangan akan memberikan
berbagai penjelasaan yang muncul dari fakta-fakta kuantitatif. Adapun data yang
dianalisis meliputi:



Profil responden dengan menghitung presentase berdasarkan kategori yang
disiapkan
Analisis Chi Square untuk melihat hubungan antara variable yang diamati
dengan minat menjadi petani

2.7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan penelitian regenerasi petani di Kabupaten Kediri, Tegal, Karawang dan
Bogor dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai September – November 2015.
Adapun rincian kegiatan disajikan pada Tabel berikut.

No

Kegiatan

1

Persiapan
a. Kick off meeting
b. Penyusunan TOR Kegiatan
c. Penyusunan Panduan
WawancaraData Primer dan
Pengumpulan
Sekunder
Kunjungan ke lapangan
Observasi, Wawancara mendalam
serta diskusi terfokus/FGD
a. Tegal
b. Kediri
c. Karawang
d. Bogor

2

3

Sept
3
4

Bulan keOktober
Nopember
1 2 3 4 1 2 3

4
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Analisis dan pembahasan data
Kick off meeting

4
5
6

Penyusunan Policy Paper
Policy Dialog
Penyusunan Laporan

BAB 3. GAMBARAN UMUM REGENERASI
PETANI DAN PERANANNYA DALAM
PEMBANGUNAN PERTANIAN
3.1. Struktur Umur Petani
Umur seorang petani pada umumnya dapat mempengaruhi aktivitas bertani dalam
mengelolah usahataninya, dalam hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan
kemampuan berpikir. Makin muda umur petani, cenderung memiliki fisik yang kuat
dan dinamis dalam mengelola usahataninya, sehingga mampu bekerja lebih kuat
dari petani yang umurnya tua. Selain itu petani yang lebih muda mempunyai
keberanian untuk menanggung resiko dalam mencoba inovasi baru demi
kemajuan usahataninya. Berdasarkan klasifikasi umur, dimana umur 16 – 35
tahun dikatakan sebagai umur produktif sehingga sangat potensial dalam
mengembangkan usahataninya. Sedangkan, usia petani dengan kisaran lebih dari
65 tahun dikatagorikan sebagai usia non produktif.
Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) Tanaman pangan tahun 2011,
sebagaimana tersaji pada Tabel 2, menunjukkan bahwa sebagian besar petani
tanaman pangan (96,45 persen) berumur 30 tahun atau lebih, dan hanya sekitar
3,55 persen yang berumur di bawah 30 tahun. Hal yang cukup menarik adalah
ternyata sebanyak 47,57 persen petani tanaman pangan berumur 50 tahun atau
lebih.
Tabel 3.1. Tabel Persentase Petani Tanaman Pangan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur
No

Provinsi

Kelompok Umur
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

>=50

Jumlah

1

Aceh

-

0,52

3,15

6,56

11,02

12,6

17,06

49,08

100

2

Sumatera Utara

-

0,4

3,63

6,46

12,37

14,46

20,04

42,64

100

3

Sumatera Barat

-

0,2

1,61

5,44

10,89

13,71

14,52

53,63

100

4

Sumatera Selatan

0,16

1,09

4,06

9,84

16,41

15

15

38,44

100

5

Lampung

0,06

1,37

4,3

8,17

16,05

15,21

17,84

36,99

100

6

Jawa Barat

-

0,24

1,62

4,37

8,62

11,49

16,94

56,73

100

7

Jawa Tengah

-

0,25

0,99

2,75

7,23

12,28

16,96

59,55

100

8

DI Yogyakarta

-

-

0,63

2,04

6,28

8,95

15,38

66,72

100

9

Jawa Timur

0,03

0,28

1,32

4

9,91

14,68

20,96

48,82

100

10

Banten

-

0,19

2,99

5,98

14,39

13,08

18,32

45,05

100

11

Bali

0,21

0,84

4,28

6,59

12,34

12,13

14,73

48,88

100

12

Nusa Tenggara Barat

0,09

1,01

6,17

9,58

13,9

13,72

16,02

39,5

100

13

Nusa Tenggara Timur

-

1,55

5,79

8,89

15,2

13,86

14,58

40,12

100
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No

Provinsi

Kelompok Umur
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

>=50

Jumlah

0,18

1,28

2,75

7,88

16,85

17,22

21,43

32,42

100

-

0,38

2,69

5,57

12,86

13,05

17,66

47,79

100

14

Kalimantan Barat

15

Sulawesi Utara

16

Sulawesi Selatan

0,36

0,86

3,44

9,25

12,54

16,56

16,49

40,5

100

Nasional

0,07

0,62

2,86

6

11,6

13,71

17,58

47,57

100

Sumber : Katalog BPS 2011

3.2. Struktur Rumah Tangga Petani


RTP Tanaman Padi
Dari hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 diperoleh jumlah rumah
tangga usaha pertanian subsektor tanaman pangan di Indonesia yang didominasi
oleh tanaman padi sebesar 14.147.942 rumah tangga. Tanaman padi memiliki
luas tanam sebesar 94.478.528 364 m² dan rata-rata luas tanam sebesar 6.678
m². Tanaman padi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu padi sawah dan padi ladang. Di
Indonesia lebih banyak rumah tangga usaha pertanian padi sawah, yaitu sebesar
12.936.427 rumah tangga. Sedangkan padi ladang hanya sebesar 1.506.139
rumah tangga. (BPS, 2013)



Hortikultura Semusim
Pada pencacahan lengkap sensus pertanian 2013, rumah tangga tanaman
hortikultura di Indonesia berjumlah 10.602.147 rumah tangga. Tanaman
hortikultura semusim dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu buah-buahan, sayuran,
obat-obatan, dan tanaman hias, masing-masing berjumlah 118.626, 2.992.199,
621.260, dan 62.211 rumah tangga. Dari data tersebut terlihat bahwa rumah
tangga tanaman sayuran adalah yang terbesar, dimana provinsi dengan jumlah
rumah tangga tanaman sayuran terbesar adalah Jawa Timur (625.950 rumah
tangga). (BPS, 2013)



RTP Hortikultura Semusim (Cabai Rawit)
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013, cabai rawit merupakan jenis tanaman
holtikultura semusim yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga di
Indonesia (1.116.476 rumah tangga) serta memiliki luas tanam terbesar
(1.494.908.989 m²). Sedangkan rata-rata luas tanam yang diusahakan per
rumah tangga adalah 1.338 m². (BPS, 2013).



RTP Hortikultura Semusim (Cabai Besar)
Cabai besar merupakan jenis tanaman hortikultura terbesar kedua yang
diusahakan oleh rumah tangga setelah cabai rawit, terlihat dari jumlah rumah
tangga (574.872 Rumah tangga) dan persentasenya dibanding jenis tanaman
hortikultura lain (persen). (BPS, 2013)
Luas tanamnya sebesar (1.030.082.714 m²), lebih kecil dibanding cabai rawit.
Meskipun luas tanamnya lebih kecil daripada cabai rawit, cabai besar memiliki
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rata-rata luas tanam yang dikelola per rumah tangga lebih besar daripada cabai
rawit (1.791 m²).


Hortikultura Semusim (Bawang Merah)
Berdasarkan hasil statistic 2013, jumlah rumah tangga usaha bawang merah
adalah 226.224 Rumah tangga, dengan persentase sebesar persen. Provinsi
dengan jumlah rumah tangga usaha bawang merah terbesar adalah Jawa
Tengah. Secara nasional, luas tanam bawang merah adalah sebesar
587.667.074 m², sedangkan rata-rata luas tanam yang dikelola per rumah
tangga adalah 2.597 m².



RTP Hortikultura Tahunan
Rumah tangga tanaman hortikultura di Indonesia berjumlah 10.602.147 Rumah
tangga. Tanaman hortikultura tahunan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu
buah-buahan, sayuran, obat-obatan, dan tanaman hias. Dari keempat kelompok
tersebut jumlah rumah tangga terbesar adalah kelompok buah-buahan (8.339
493 rumah tangga).
Provinsi yang memiliki potensi usaha kelompok tanaman buah-buahan tahunan
terdapat di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga usaha
tanaman buah-buahan di provinsi tersebut yang mencapai 1.952.518 rumah
tangga



RTP berdasar kepemilikan lahan
Sensus pertanian BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi perubahan
jumlah rumah tangga petani berdasarkan penguasaan lahan dibandingkan tahun
2003. Secara umum jumlah rumah tangga petani berkurang, jika pada tahun
2003 tercatat sebanyak 31,232,184 rumah tangga, pada tahun 2013 tinggal
26,135,469. Berkurangnya rumah tangga petani terlihat berdasarkan proporsi
penguasaan lahan seperti terlihat pada tabel 3.2.
Rumah tangga petani yang mengalami penurunan jumlah adalah pada rumah
tangga yang menguasai lahan kurang dari satu hektar. Jika pada tahun 2003
jumlahnya mencapai 9,3 juta rumah tangga maka pada tahun 2013 berkurang
menjadi 4,3 juta. Kelompok rumah tangga inilah yang diduga kuat memberikan
kontribusi terbesar pada berkurangnya jumlah rumah tangga petani. Sementara
kelompok rumah tangga dengan penguasaan lainnya relatif tetap.
Rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari satu hektar umumnya
merupakan petani berpendidikan dan pendapatan rendah. Ketika usaha taninya
tidak memberikan hasil yang baik atau tidak memberikan kepastian maka
kelompok ini umumnya beralih propesi dan atau melepaskan aset lahannya. Hal
ini sejalan dengan makin maraknya pembangunan infrastruktur terutama di Jawa
yang sebagian besar diarea pertanian.

Laporan Kajian Regenerasi Petani

9

Tabel 3.2. Distribusi jumlah RT usaha pertanian berdasarkan kelompok luasan penguasaan
lahan
Jumlah RT Usaha Pertanian
No

Distribusi RT

Golongan Luas Lahan (m2)
ST 2003

ST 2013

ST 2003

ST 2013

1
2

<1,000
1,000–1,999

9,380,300
3,602,348

4,338,847
3,550,185

30.0
11.5

16.6
13.6

3

2,000–4,999

6,816,943

6,733,364

21.8

25.8

5,000–9,999
4,782,812
4,555,075
10,000–19,999
3,661,529
3,725,865
20,000–29,999
1,678,356
1,623,434
≥30,000
1,309,896
1,608,699
Jumlah
31,232,184
26,135,469
Gini Rasio Penguasaan Lahan: th 2003 = 0.72 dan th 2013 = 0.68
Sumber: Diolah dari BPS (2014)

15.3
11.7
5.4
4.2
100.0

17.4
14.3
6.2
6.2
100.0

4
5
6
7

3.3. Kontribusi Pertanian Dalam Pembangunan
Hasil kajian global World Economic Forum (WEF) (2010) menunjukkan bahwa
pertanian selain sebagai penyedia pangan juga merupakan sektor yang
berkontribusi dalam hal: i) penyedia 40% lapangan pekerjaan, ii) penyumbang
sekitar 30% gas rumah kaca (GRK) dan iii) pengguna sekitar 70% air. Di
Indonesia, secara khusus pertanian dicirikan sebagai: i) penyumbang sekitar 14%
GDP, ii) penyedia sekitar 45% lapangan perkerjaan, iii) pemilik lahan olahan yang
sempit rata-rata sekitar 0,2-0,3 ha per petani.
Besarnya peran pertanian tersebut tak berarti lepas dari tantangan dalam
pengembangannya. Tantangan umum ke depan yang dihadapi pertanian
diantaranya adalah bagaimana sektor ini agar dapat menjalankan perannya
sebagai: i). benteng ketahanan dan kedaulatan pangan, ii). platform
pembangunan ekonomi dan iii). penyangga kelestarian lingkungan.
Beberapa tantangan yang harus dihadapi sektor pertanian dalam konteks
”Pembangunan pertanian yang berkeadilan, berkedaulatan dan berkelanjutan”
diantaranya adalah: i) Jumlah penduduk yang makin meningkat, ii) Ekonomi
global yang saling berkaitan, iii) Variabilitas iklim, iv) Permintaan yang meningkat
terhadap produk dan jasa berbasis lingkungan dan sumber daya alam sebagai
akibat peningkatan pendapatan (golongan menengah>50%), v) Keberadaan
sumber-sumber bioenergi dan kaitannya dengan ketahanan energi, vi) Isu
berkaitan dengan pangan, kesehatan serta kelaparan, vii) Pemenuhan
kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat, serta viii) Isu-isu geopolitik.
Peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) sebagaimana
disajikan dalam tabel 3.3., menunjukkan penurunan sejak dimulainya
pembangunan nasional Indonesia dekade tahun 70-an. Kotribusi sektor
pertanian menurun nyata dari 44,8% pada tahun 1971, menjadi 21,6% pada
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tahun 2009. Bahkan pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian pada PDB
hanya tinggal 14,5%.
Peran sektor pertanian tergeser oleh sektor lainnya terutama industri. Sektor
industri jika pada tahun 1971 hanya berkontribusi 8,4% pada PDB maka pada
tahun 2012 menjadi 23,9% atau berkembang menjadi lebih dari tiga kali lipat.
Demikian juga dengan sektor jasa keuangan yang bertambah kontribusinya dari
1,2% pada tahun 1971 menjadi 7,13% pada tahun 2012.
Dengan demikian sektor pertanian nyata telah mengalami perubahan peran
relatif yaitu menjadi semakin menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini
bisa jadi dikarenakan adanya perubahan pada sumbangan nilai tambah sektor
pertanian dan sumbangan ekspor sektor pertanian.
Tabel 3.3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia menurut sektor.
SEKTOR

Distribusi PDB
1971
44,8
8

1990
21,5
13,4

2010
15,3
11,2

2012
14,5
11,8

3. Industri Pengolahan

8,4

19,9

24,8

23,9

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran
7. Pengangkutan,Telekomunikasi
8. Keuangan

0,5
3,5
16,1
4,4
1,2

0,6
5,5
16,9
5,6
4,2

0,7
10,2
13,7
6,6
7,2

0,8
10,3
13,9
6,7
7,3

13

12,3

10,2

10,8

1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian

9. Jasa Kemasyarakatan

100
100
100
PDB
Sumber : Makalah Hermanto Siregar disajikan pada Lokakarya swasembada pangan

100

3.4. Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja
Pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian sebesar 35.76%
dari total serapan tenaga kerja. Jumlah itu mengalami penurunan pada tahun
2014 menjadi 30.27%. Demikian halnya dengan pangsa pasar tenaga kerja
sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -4.16%. Penurunan pangsa
tenaga kerja tersebut mendorong penurunan pangsa PDRB sebesar -2.86%.
Tenaga kerja disektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1.49%.
Jika pada tahun 2010 tenaga kerja sebanyak 38.699 juta, pada tahun 2012
berkurang menjadi 36.697 juta. Tenaga kerja yg tersedia berubah jika
dibandingkan antara 2008-2012. Pada tahun 2008 tenaga kerja usia 15-29
tahun sebanyak 9,3 juta menjadi 8,08 juta pada 2012. Tenaga kerja usia 30-44
tahun pada 2008 sebanyak 13.4 juta menjadi 12.8 juta pada 2012. Tenaga kerja
usia 45-59 tahun sebanyak 10.7 juta pada 2008 menjadi 10.4 juta pada 2012.
Sedangkan tenaga kerja usia lebih dari 60 tahun pada 2008 sebanyak 5.2 juta
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menjadi 5.0 juta pada 2012. Gambar 3.1 Tenaga kerja sektor pertanian
indonesia menurut kelompok umur 2012 dan proyeksi 2013-2019.

Sumber: Data Susenas, dan hasil proyeksi Kementan

Gambar 3.1. Tenaga Kerja Sektor Pertanian Indonesia Menurut Kelompok Umur
2012 dan Proyeksi 2013-2019
Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor pertanian mewadahi tenaga kerja
yang tidak dibayar dengan persentase tertinggi (30.7%) seperti disajikan pada
Gambar 3.2 berikut. Penduduk setengah menganggur di sektor pedesaan, mayoritas
(74.5%) pada sektor pertanian.
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Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor dan Status Pekerjaan
(Agustus 2013)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

30,667

3,730

7,797

,709

,357

15,018

2,297

1,065

5,473

Berusaha Sendiri

Berusaha dibantu buruh tidak tetap

Berusaha dibantu buruh tetap

Buruh/karyawan/pegawai

Pekerja bebas di pertanian

Pekerja bebas di non pertanian

Pekerja tidak dibayar

Gambar 3.2 Presentase tenaga kerja berdasarkan sektor dan status pekerjaan

3.5. Disparitas Pendapatan Petani dan Non-Petani
Pendapatan per kapita sektor pertanian paling rendah dibandingkan sektor
lainnya. Pada tahun 2014 misalnya, tingkat pendapatan/kapita pertanian dalam
arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp
7.966/kapita/hari. Padahal berdasarkan Bank Dunia, masuk dalam kategori
miskin jika pendapatan kurang dari US$ 2/kapita/hari, dengan tingkat kurs US$
terhadap rupiah tahun 2014 yang telah melewati Rp 10.000/1US$. Dengan
menggunakan ukuran ini tentu saja betapa rendahnya tingkat kesejahteraan
petani atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Pendapatan petani
sebagai pendapatan perkapita paling rendah, dan tidak sampai separuh dari
rataan seluruh sektor.
Tabel 3.4. Pendapatan perkapita paling rendah, dan tidak sampai separuh dari
rataan seluruh sektor.
SEKTOR
1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran
7. Pengangkutan,Telekomunikasi
8. Keuangan

2010
23,7
553,4
115,4
256,9
118,1
39,1
74,6
272,0

PDB Nominal/Tenagakerja, Juta Rp
2011
2012
27,8
30,6
586,4
606,8
124,5
128,1
285,8
325,6
119,7
126,7
43,8
49,4
96,4
109,8
205,8
221,6

2013
34.4
718.5
144.6
279.2
144.5
54.8
126.3
234.5
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SEKTOR
9. Jasa Kemasyarakatan

2010
40,9

PDB Nominal/Tenagakerja, Juta Rp
2011
2012
47,2

52,0

2013
55.0

59,4
67,7
74,4
Total
Sumber : Makalah Hermanto Siregar disajikan pada Lokakarya swasembada pangan

82.0

3.6. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Penyerapan tenaga kerja di semua sektor ekonomi tidak terlepas dari tingkat
pendidikan, keterampilan maupun pengalaman yang dimiliki oleh individu tenaga
kerja. Gambaran umum pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja
Indonesia tahun 2007 dan 2008 disajikan pada Tabel 3.6. Dapat dilihat bahwa
sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih mempunyai tingkat pendidikan
Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Persentasi tenaga kerja berpendidikan SD ke
bawah menurun dari 39,7% menjadi 39,6%.
Jumlah tenaga kerja berpendidikan diploma dan universitas meningkat dari tahun
2007 ke 2008 yaitu masing-masing dari 4,9% menjadi 5,1% dan dari 7,1%
menjadi 7,5%. Perlu dicatat bahwa jumlah tenaga kerja sarjana persentasenya
lebih besar dari pada yang lulus diploma. Hal ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan pada bab 3 bahwa jenis pendidikan tinggi pertanian bersifat bias
akademik.
Tabel 3.5 Persentase tenaga kerja berdasarkan pendidikan tertinggi di tamatkan di
Indonesia (2007-2008)
Pendidikan tertinggi
Tidak/belum pernah sekolah
Tidak/belum tamat SD
Sekolah Dasar
SLTP umum
SLTP Kejuruan
SMA umum
SMA Kejuruan
Diploma I/II
Diploma III/akademi
Diploma I/II/III
Unerversitas
Jumlah

2007
2,6
7,7
29,4
18,6
1,4
18,4
9,9
2,4
2,5
7,1
100

Persentase

2008
2,7
8,5
28,4
19,5
NA
17,8
10,5
5,1
7,5
100

Sumber : keadaan pekerja di Indonesia tahun 2007 – 2008 ( BPS 2009)

Jumlah persantase tenaga kerja yang di serap oleh sector pertanian di indonesia
berdasarkan tingkat pendidikan di tampilkan berturut-turut pada Tabel 3.7 dan Tabel
3.8. Tenaga kerja di sektor pertanian yang berpendidikan SD ke bawah merupakan
proporsi terbanyak. Meskipun dari tahun 1996 sampai 2007, jumlah tenaga kerja di
sektor pertanian yang tidak tamat SD terus menurun; sebaliknya tenaga kerja tamat
SLTP meningkat paling signifikan dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan
tinggi lainnya.
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Tabel 3.6. Penduduk usia di atas 15 tahun yang berkerja di lapangan kerja sektor pertanian
berdasar- kan tingakt pendidikan 1996-2007 (jiwa)
Tamat SD

SLTP

Lulus
SMA

1996

Tidak
sekolah &
tidak tamat
SD
16403986

16475979

3223366

1524128

1997

16692109

14418884

3205919

1439098

1998

15999988

17290665

4091684

1999

14871038

16771240

2000

14618526

2001

14190886

2002

Tahun

Diploma

Univ

Total

48922

43870

37720251

40816

51605

35848431

1916690

60726

55012

39414765

4544756

2081323

43764

66012

38378133

18873865

4767879

2300480

57789

58174

40676713

18101068

5199579

2132433

53589

66353

39743908

14259366

18704993

5347385

2202702

44011

75170

40633627

2003

11796165

20151727

7374966

2577517

47777

53285

42001437

2004

12186521

19052558

6932110

2326414

53321

57095

40608019

2005

11080674

20217532

7367507

2519766

57358

66939

41309776

2006

11539401

19021885

6704713

2710750

64347

95146

40136242

2007
Pertumbuhan
(%/ thn)

12227454

19319492

6603496

2895201

99858

61273

41206774

-3,76

2,09

7,16

5,18

4,72

3,45

0,93

Sumber: BPS (Statistik angkatan kerja) (1996-2007)

Konfigurasi tenaga kerja Indonesia pada tahun 2007 menurun tingkat pendidikan
baik secara keseluruhan maupun hanya untuk sektor pertanian disajikan berturutturut pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5. Dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja
pada sektor pertanian secara nyata memang lebih rendah tingkat pendidikannya
daripada tenaga kerja nasional. Lebih dari 75% tenaga kerja sektor pertanian
berpendidikan SD ke bawah dan hanya 0,39% yang pendidikan tinggi. Konfigurasi
tenaga kerja ini perlu segera diperbaiki.
Tabel 3.7. Persentase penduduk usia di atas 15 tahun yang berkerja di lapangan kerja sektor
pertanian berdasarkan tingkat pendidikan 1996-2007.

1996
1997
1998
1999

Tidak
Sekolah &
Tidak
Tamat SD
43,49
46,56
40,59
38,75

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Tahun

Tamat SD

SLTP

Lulus
SMA

Diploma

43,68
40,22
43,87
43,7

8,55
8,94
10,38
11,84

4,04
4,01
4,86
5,42

0,13
0,11
0,15
0,11

35,94
35,71

46,4
45,54

11,72
13,8

5,66
5,37

0,14
0,13

35,09
28,09
30,01
26,82

46,03
47,98
46,92
48,94

13,16
17,56
17,07
17,83

5,42
6,14
5,73
6,1

0,11
0,11
0,13
0,14

Univ

Total

0,12
0,14
0,14
0,17
0,14
0,17
0,18
0,13
0,14
0,16
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15

2006
28,75
47,39
16,7
2007
29,67
46,88
16,03
Sumber: BPS (Statistik angkatan kerja) (1996-2007)

6,75
7,03

0,16
0,24

0,24
0,15

100
100

3,60
2,60
18,5
18,8
37,9
18,4

Gambar 3.4 Distribusi total penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan (%)
Sumber: BPS (Statistik angkatan kerja) (2007)

0,1
0,2
7,0
16,0
46,88
29,6
7

Gambar 3.5 Distribusi penduduk yang bekerja di bidang pertanian berdasarkan tingkat
pendidikan (%)
Sumber: BPS (Statistik angkatan kerja) (2007)

Keterangan:
Universitas

Lulus SMA

Tamat SD

Diploma

SLTP

Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD
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BAB. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Umum Responden
4.1.1. Jenis kelamin Responden usaha tani padi dan usaha tani hortikultura
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah orang tua dan anak
baik pada usaha tani padi maupun hortikultura. Pada kelompok responden
orang tua usaha tani padi, diketahui bahwa sebagian besar responden
adalah laki-laki, yaitu sebanyak 78 persen. Sementara responden
perempuan sebanyak 22 persen saja.
Situasi ini juga dapat dilihat pada kelompok responden orang tua usaha
tani hortikultura. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa
responden laki-laki merupakan (83,3%). Sementara responden peremuan
hanya 16,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi domain
dari laki-laki. Walaupun dalam prakteknya perempuan juga memiliki peran
yang sangat besar.
Walaupun didominasi responden laki-laki, proporsi perempuan pada
kelompok responden anak baik pada usaha tani padi maupun hortikultura
relatif lebih banyak dibandingkan responden orang tua. Jika pada
responden anak usaha tani padi laki-laki sebanyak 32 orang (64%) maka
pada usaha tani hortikultura adalah 20 orang (66,7%). Adapun responden
perempuan masing-masing adalah 18 orang (36%) dan 10 orang
(33,35%).
Tabel 4.1. Responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin
responden
Laki-laki
Perempuan

Usaha padi
Orang tua
Anak
∑
%
∑
%
39
78
32
64
11
22
18
36

Usaha hortikultura
Orang tua
Anak
∑
%
∑
%
25
83,3
20
66,7
5
16,7
10
33,3

4.1.2. Usia Responden orang tua usaha tani padi dan usaha tani hortikultura
Data sensus pertanian tahun 2013 menunjukan bahwa petani Indonesia
mayoritas berumur tua. Hal ini juga ditemukan dalam kajian ini seperti
terlihat pada tabel dibawah ini. Sebagian besar responden merupakan
kelompok umur 35-55 tahun, yaitu sebanyak 37 orang (74%). Sementara
responden yang berusia diatas 55 tahun hanya 13 orang (26%). Pada
kelompok responden usaha tani hortikultura juga diketahui sebagian
besar berusia 35-55 tahun, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%). Sementara
responden yang berusia diatas 55 tahun sebanyak 13 orang (43,3%). Dari
kedua kelompok responden tidak terdapat responden yang berusia di
bawah 35 tahun.
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Tabel 4.2. Responden berdasarkan usia
Jenis kelamin
< 35 tahun
35 – 55 tahun
> 55 tahun

Orang tua usaha padi
Jumlah
37
13

%
74
26

Orang tua usaha
hortikultura
Jumlah
%
17
56,7
13
43,3

Dengan usia rata-rata demikian, responden baik ada usaha padi maupun
hotikultura terlihat bahwa sebagian besar usianya dihabiskan sebagai
petani. Hal ini juga terlihat dari pengakuan responden yang mengatakan
bahwa menjadi petani sudah sejak muda.
Responden usaha tani hortikultura sebagian besar (66,6%) mengaku
menjadi petani lebih dari 20 tahun. Sementara responden yang bertani
dibawah 20 tahun sebanyak 33,3 persen. Adapun responden hortikultura
yang mengaku bertani lebih dari 20 tahun lalu sebanyak 58 persen dan
yang kurang dari itu sebanyak 42 persen.
4.1.3. Pendidikan responden usaha tani padi dan usaha tani hortikultura
Pendidikan menjadi salah satu variabel yang dilihat dalam kajian ini. Hal
ini untuk memperlihatkan hubungan antara pilihan pekerjaan dengan
tingkat pendidikan. Dari wawancara yang dilakukan, pada responden
orang tua pada usaha tani padi maupun usaha tani hortikultura, sebagian
besar responden berpendidikan lulus SD atau tidak lulus SD atau tidak
pernah sekolah. Pada kelompok responden usaha tani padi, sebanyak 29
orang (58%) masuk dalam kategori ini. sebanyak 18 orang responden atau
36 persen lulus SMP-SMA.
Sementara itu pada kelompok responden usaha tani hortikultura sebanyak
22 orang atau 73,3 persen berpendidikan SD atau tidak sekolah.
Sementara responden yang berpendidikan SMP-SMA sebanyak 8 orang
atau 26,7 persen. Jika pada kelompok responden usaha tani padi terdapat
6 persen responden yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi
maka di responden usaha tani hortikultura tidak ada.
Responden anak, baik pada usaha tani padi maupun usaha tani
hortikultura sebagian besar pendidikannya adalah SMP-SMA. Responden
anak usaha padi sebanyak 36 orang (72%). Adapun responden
hortikultura sebanyak 19 orang (63,3%) berpendidikan SMP-SMA. Adapun
responden berpendidikan sampai dengan SD baik pada usaha tani padi
maupun hortikultura masing-masing 8 orang (16%) dan 7 orang (23,3%).
Responden anak dengan pendidikan perguruan tinggi pada usaha
hortikultura relatif lebih tinggi dibandingkan usaha tani padi. Jika
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responden anak usaha tani padi sebanyak 6 orang (12%) sekolah hingga
perguruan tinggi maka pada hortikutura sebanyak 4 orang (13,3%).
Tabel 4.3. Responden berdasarkan tingkat pendidikan
Pendidikan
responden
> SD - lulus SD
SMP-SMA
Perguruan Tinggi

Usaha padi
Orang tua
Anak
∑
%
∑
%
29
58
8
16
18
36
36
72
3
6
6
12

Usaha hortikultura
Orang tua
Anak
∑
%
∑
%
22
73,3
7
23,3
8
26,7
19
63,3
4
13,3

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada repsponden orang tua baik
sebagai petani padi maupun hortiktura mayoritas pendidikannya adalah
seklah dasar. Hal ini sejalan dengan data dikemukakan Afrida, ddk (2014)
yang berdasarkan data statistik diketahui bahwa penduduk yang berkerja
di sektor pertanian secara nyata memang lebih rendah tingkat
pendidikannya daripada tenaga kerja nasional. Lebih dari 75 persen
tenaga kerja sektor pertanian berpendidikan SD ke bawah dan hanya 0,39
persen yang berpendidikan tinggi.
Sebenarnya jika dilihat berdasarkan data statistik, laju pertumbuhan
tenaga kerja di sektor pertanian berdasarkan tingkat pendidikan seperti
tergambar pada Tabel 3.8. yang paling tinggi adalah tenaga kerja lulusan
SLTP. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan di bawah atau atasnya
relatif kecil pertumbuhannya. Hal ini dapat difahami juga karena untuk
masuk ke industri saat ini pendidikan minimun adalah SLTA dan
perguruan tinggi. Lulusan SLTP akhirnya menjadi penghuni terbanyak saat
ini di sektor pertanian terutama mereka yang tidak lagi bisa diterima di
sektor industri. Sementara tenaga kerja lulusan SD jumlahnya semakin
sedikit karena rata-rata pendidikan sudah lebih dari itu.
Dengan memperhatikan kofigurasi tersebut tentu saja perlu segera
diperbaiki. Seperti dalam penelitian ini, dengan hanya dihuni oleh tenaga
kerja berpendidikan SD guna optimalisasi peran sektor pertanian dalam
pembangunan ekonomi nasional. Dengan memperbaiki tingkat pendidikan
pada tenaga kerja sektor pertanian harapannya pada gilirannya dapat
memperbaiki kinerja pertanian dan membangun citra pertanian itu sendiri.
Perubahan konfigurasi tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian
perlu dilakukan. Belajar dari Korea Selatan dan Taiwan, dimana kedua
negara mendorong terjadinya perubahan konfigurasi ditribusi tenaga kerja
dari yang hanya berpendidikan dasar ke tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Dampak yang didapat kedua negara adalah dihasilkannya produk-produk
dengan nilai tambah. Menurut Kuncoro dalam Afrida (2014), nilai tambah
produk ini merupakan hasil penerapan teknologi dan peningkatan
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kompetensi tenaga kerja karena peningkatan level pendidikan tenaga
kerjanya.
Tidak dapat dielakan lagi bahwa pembenahan dan penguatan sumberdaya
manusia di sektor pertanian harus dilakukan. Tidak hanya mendorong
kinerja sektor pertanian, namun pada satu titik bisa menjadi daya tarik
bagi kaum muda untuk terjun disektor ini. Fugli (2009) mengungkapkan
bahwa pembangunan sumberdaya manusia secara serius dan mendalam
akan memberikan kontribusi substansial dan berkelanjutan sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi. Hal serupa seperti disampaikan Gale, et
al. (1999), bahwa peningkatan pendidikan akan meningkatkan
kemampuan petani untuk menyerap dan mengimplementasikan atau
bahkan mengembangkan teknologi serta dapat menangkap dan
memproses informasi pasar.
4.1.4. Aktivitas utama responden usaha tani padi dan usaha tani hortikultura
Aktivitas utama responden anak di usaha tani padi dan hortikultura
berbeda. Pada usaha padi sebanyak 13 orang (43,3%) sebagai petani.
Responden lainnya sebagai pelajar/mahasiswa dan pedagang/pegawai,
yaitu masing-masing 12 orang (40%) dan 5 orang (16,7%). Sementara
pada responden hortikultura sebanyak 16 orang (32%) sebagai pelajar
atau mahasiswa. Adapun lainnya berturut-turut pencari kerja (26%), dan
pegawai (26%). Adapun yang beraktivitas sebagai petani sebanyak 8 orang
(16%).
Tabel 4.4. Aktivitas utama responden Anak
Aktivitas utama responden
Pelajar/Mahasiswa
Pencari kerja
Petani
Pedagang/pegawai

∑
12
13
5

Usaha padi

%
40
43,3
16,7

Usaha tani hortikultura
∑
%
16
32
13
26
8
16
13
26

Jika dibandingkan antara responden anak pada usaha tani padi dan
hortikultura, jumlah anak yang menjadi petani lebih banyak pada usaha
tani padi. Walapun pada kedua kelompok mayoritas pendidikannya adalah
SMP-SMA. Adanya perbedaan ini diduga karena adanya perbedaan
stereotip antara usaha tani padi dengan hortikultura. Usaha tani padi
seringkali dipandang dan ditempatkan sebagai upaya subsistensi
keluarga. Dengan demikian keberadaan penerus usaha untuk tani dari
keluarga menjadi pasti. Berbeda dengan hortikultura yang lebih banyak
dilakukan dalam kerangka usaha atau agribisnis.
Berdasarkan hasil wawancara juga terlihat bahwa orientasi anak dari
keluarga petani hortikultura terhadap pendidikan lebih tinggi dibandingkan
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yang padi. Hal ini bisa jadi disebabkan karena keluarga petani hortikultura
memiliki tingkat pendapatan atau wawasan tentang pendidikan yang lebih
baik.
Sebab lain juga bisa karena adanya kepemilikan aset yang rendah pada
kelompok responden keluarga petani hortikultura. Pada keluarga respoden
petani hortikultura sebagian besar (53,3%) menguasa lahan hanya 0,5-1
ha. Sementara pada kelompok reponden keluarga petani padi kepemilikan
lahan lebih banyak mayoritas lebih dari 1 ha. Hal ini bisa jadi
mempengaruhi keputusan keluarga atau anak untuk memilih menjadi
petani atau tidak.
4.1.5. Kepemilikan aset responden usaha tani padi dan usaha tani hortikultura
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar responden
(44%) pada kelompok usaha tani padi memiliki lahan lebih dari 1 hektar.
Sementara sisanya (30%), memiliki lahan seluas 0,5-1 dan kurang dari 0,5
hektar sebanyak (26%).
Menurut berbagai penelitian, kepemilikan luas lahan yang optimum untuk
menopang kehidupan petani padi minimal 2 hektar. Secara umum
kepemilikan lahan memungkinkan petani mendapatkan pendapatan yang
lebih tinggi. Dari kajian ini terlihat bahwa kepemilikan lahan peserta yang
lebih dari 1 hektar memiiki tingkat pendapatan yang lebih baik
dibandingkan yang di bawahnya.
Sementara itu, responden usaha tani hortikultura sebagian besar (53,3%)
memiliki lahan dengan luas 0,5-1 hektar. Adapun responden dengan luas
lahan > 1 hektar sebanyak 26,7 persen dan <0,5 hektar sebanyak 20
persen.
Tabel 4.5. Luas dan kepemilikan lahan responden
Luas kepemilikan
< 0,5 ha
0,5 – 1 ha
> 1 ha

∑
13
15
22

Usaha padi

%
26
30
44

Usaha tani hortikultura
∑
%
6
20
16
53,3
8
26,7

Kepemilikan lahan dari masing-masing kelompok responden berdasarkan
jenis usaha tani diketahui sebagian besar merupakan milik sendiri.
Responden usaha tani padi, sebanyak 35 orang (70%) menggarap lahan
yang merupakan milik sendiri. Sementara sisanya, 14 orang (28%) hanya
menggarap dan 1 orang (2%) menyewa. Adapun responden usaha tani
hortikultura sebanyak 17 orang (56,7%) merupakan pemilik lahan sendiri.
Sementara 10 orang (33,3%) menggarap dan 3 orang (10%) menyewa
lahan. Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa kepemilikan lahan
Laporan Kajian Regenerasi Petani

21

responden padi lebih banyak yang memiliki lahan milik pribadi
dibandingkan responden hortikultura. Hal ini diduga karena ketersediaan
lahan pertanian hortikultura yang semakin terbatas. Pada sisi lain para
pemilik uang, terutama orang kota juga udah semakin banyak berinvestasi
di lahan pertanian. Hal ini terlihat dari hasil FGD di Kabupaten Tegal yang
menunjukkan sebagian besar lahan pertanian hortiultura telah dikuasai
sekelompok orang/pemodal.
Tabel 4.6. Status kepemilikan lahan responden
Luas kepemilikan
Milik sendiri
Menyewa
Menggarap

∑
35
1
14

Usaha padi

%
70
2
28

Usaha tani hortikultura
∑
%
17
56,7
3
10
10
33,3

4.2. Minat menjadi petani pada orang tua
Pada kajian ini ditanyakan kepada responden terkait dengan minat menjadi
petani. Pada responden orang tua ditanyakan tentang ketertarikan terhadap
pertanian sebelum menjadi petani, pihak yang mendorong menjadi petani, pihak
yang mengajarkan, dan pihak yang mempengaruhi menjadi petani.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum menjadi petani,
sebagian besar responden baik pada usaha tani padi maupun hortikultura tidak
tertarik masuk di dunia pertanian. Pada usaha tani padi, sebagian besar (70%)
responden menyatakan hal ini. Demikian halnya dengan responden pada usaha
tani hortikultura. Sebanyak 73,3 persen menyatakan pada awalnya tidak tertarik
di pertanian.
Jawaban atas pertanyaan ini menunjukkan bahwa para responden tidak melihat
pertanian sebagai sektor yang menarik dibadingkan sektor lainnya. Saeful (24
tahun), petani Margasari, Kabupten Tegal menyatakan bahwa “dahulu lebih
tertarik pergi ke jakarta. Banyak orang kampungnya merantau ke jakarta kalau
pulang beda lebih banyak uangnya. Kerja di kota bisa bawa uang banyak ke
kampung. Bikin bangga orang tua karena dianggap berhasil.”
Walaupun pada mulanya tidak tertarik, namun karena adanya keterbatasan dan
hambatan untuk masuk kesektor lain atau karena ada faktor pendorong lainnya
maka responden kemudian menjadi petani. Ketika ditanyakan siapa yang paling
mendorong menjadi petani pada waktu dahulu, sebagian besar responden (46%)
usaha tani padi mengaku orang tua menjadi pihak yang paling mendorong
menjadi petani. Hal ini dapat difahami bahwa para responden usaha tani padi
menjadi pihak yang dipercaya orang tua untuk meneruskan menjadi petani. Pada
kelompok responden ini hanya ada 28 persen responden yang mengaku terjun
menjadi petani karena kemauan sendiri. Bahkan ada 26 persen responden yang
mengaku menjadi petani karena tidak ada pekerjaan lain.
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“Mulanya memang saya ingin bekerja di kota, tapi orang tua meminta saya untuk
meneruskan mengolah sawah. Saya sebenarnya sudah pernah ikut ke jakarta
sebentar trus ketika pulang orang tua minta tidak kembali.” Agus Susanto (40
tahun) petani Purwosari, Kediri.
Pada kelompok responden usaha tani hortikultura, diketahui bahwa kemauan diri
sendiri menjadi faktor pendorong terbesar. Sebanyak 43,3 persen responden
mengakui hal ini. Dorongan orang tua menjadi pendorong kedua untuk terjun di
sektor pertanian (30%) dan karena tidak ada pekerjaan lain menjadi faktor
pendukung yang paling kecil (26,7%).
Alasan utama responden yang memilih menjadi petani karena pekerjaan yang
dilakukan tidak seperti yang dibayangkan dan pada kenyataannya jenis pekerjaan
yang didapatkan lebih banyak disektor informal juga.
“Dulu saya di jakarta. Ikut saudara kerja di pabrik. Udah lama saya disana tapi
saya merasa tidak tenang. Pendapatan memang lebih besar tapi ya itu saya gak
tenang. Di kota kan persaingan juga keras. Kalo di kampung lebih ayem.
Makanya saya pulang ke kampung saja bantu bapak di kebun”. Siswanto (43
tahun) petani Ngancar Kediri.
Walaupun mendapat dorongan orang tua, responden usaha tani padi nyatanya
tidak menjadikan orang tua sebagai sumber informasi pertanian. Sumber
informasi terbanyak berasal dari otodidik (88%). Sementara yang berasal dari
orang tua hanya sisanya (12%). Hal ini juga terlihat pada responden usaha tani
hortikultura. Sebagian besar (76,7%) responden mengaku belajar secara mandiri
terkait pertanian. Sementara hanya sebagian kecil (23,3%) responden yang
mendapat pengetahuan dari orang tua.
Besarnya porsi responden yang belajar pertanian secara otodidak menunjukkan
bahwa informasi pertanian belum tersebar dengan baik melalui berbagai media.
Pada sisi lain para piha terkait juga rupanya belum cukup memberikan informasi
pertanian yang cukup baik. Pada survei ini juga diketahui bahwa saluran
informasi pertanian sangat sedikit diakses responden. Responden beajar secara
mandiri dengan memperhatikan ran tua atau dari pihak lainnya.
Keputusan menjadi petani, selain dipengaruhi oleh adanya dorongan juga karena
adanya pengaruh yang kuat baik dari lingkungan, orang tua maupun diri sendiri.
Dari wawancara diketahui bahwa sumber pengaruh yang paling kuat pada
responden usaha tani padi adalah diri sendiri (88%). Adapun pihak pendorong
lainnya adalah orang tua (12%) dan lingkungan sekitar (22%). Alasan ini bisa jadi
karena responden tidak diterima jenis pekerjaan lain. Sehingga menjadi petani
merupakan pilihan yang tak terelakan oleh responden sendiri.
Berbeda dengan responden padi, pada hortikultura orang tua merupakan
pemberi pengaruh yang paling besar bagi responden (70%). Disusul kemudian
oleh diri sendiri (23,3%) dan lingkungan sekitar (6,7%). Besarnya dorongan orang
tua pada responden hortikultura dimungkinkan karena petani hortikultura
memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Orang tua responden bisa jadi mendorong
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anaknya untuk menjadi petani selain menjadi penerus juga karena adanya
pengalaman yang dialami. Kekhawatiran orang tua atas kehidupan yang tidak
lebih baik jika bekerja di bidang lain juga bisa menjadi alasan kuatnya dorongan
orang tua responden.
Tabel 4.7. Minat Menjadi Petani

Ketertarikan pada
pertanian sebelum
menjadi petani
Dorongan menjadi
petani

Tertarik
Tidak tertarik

Sumber pengetahuan
Pemberi pengaruh

∑
15

%
30

Usaha tani
hortikultura
∑
%
8
26,7

35

70

22

73,3

23
14

46
28

9
13

30
43,3

13

26

8

26,7

6
44
33
6
11

12
88
66
12
22

7
23
7
21
2

23,3
76,7
23,3
70
6,7

Usaha padi

Variabel minat menjadi petani

Orang tua
Kemauan sendiri
Tidak ada pekerjaan
lain
Diajarkan orang tua
Otodidak
Diri sendiri
Orang tua
Lingkungan sekitar

Terkait dengan keinginan untuk melanjutkan usaha pertanian kepada generasi
berikut, responden juga diberikan pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah
apakah menginginkan anaknya menjadi petani. Dari wawancara diketahui bahwa
pada kelompok usaha tani padi, lebih banyak responden yang menginginkan
anaknya tidak menjadi petani dibandingkan usaha tani hortikultura. Jika pada
usaha tani padi, sebanyak 50 persen mengaku tidak menghendaki anaknya
menjadi petani, pada usaha tani hortikultura hanya 26,7 persen yang tidak
menginginkan anaknya menjadi petani.
Situasi ini dapat difahami mengingat tingkat pendapatan di hortikultura relatif
lebih baik. hal ini dikarenakan harga komoditasnya yang jauh lebih tinggi
walaupun berfluktuasi dan sama-sama penuh ketidakpastian. Namun di
hortikultura sekali waktu panen bagus dan harga bagus keuntungan bisa berlipat.
Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan responden menginginkan anaknya
menjadi petani. Peluang pasar yang terbuka dan terus tumbuhnya permintaan
pangan menjadi alasan lain kenapa responden menginginkan anaknya menjadi
petani.
Tabel 4.8. Keinginan Menjadikan Anak sebagai petani
Keinginan terhadap anak
Menginginkan jadi petani
Tidak menginginkan jadi
petani

Usaha padi
∑
%
25
50
25

50

Usaha tani hortikultura
∑
%
8
73,3
22

26,7
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4.3. Minat menjadi petani pada anak
Minat terhadap pertanian dan menjadi petani juga diukur pada kelompok
responden anak. Dari wawancara diketahui bahwa pada kelompok responden
usaha tani padi lebih banyak yang tertarik menjadi petani dibandingkan yang
tidak. Sebanyak 54 persen tertarik menjadi petani, sementara sisanya, 46 persen
tidak tertarik. Hal ini berbanding terbalik dengan responden pada usaha
hortikultura. Sebanyak 63 persen responden tidak tertarik menjadi petani dengan
berbagai alasan. Sementara sisanya 36,7 persen menyatakan ketertarikannya
menjadi petani.
Walaupun memiliki ketertarikan, nyatanya responden pada kelompok usaha tani
padi justru sebagian besar (70%) mengaku tidak pernah memiliki cita-cita
menjadi petani. Sedangkan sisanya (30%) responden mengaku pernah memiliki
cita-cita menjadi petani. Hal ini berbeda dengan responden usaha tani
hortikultura yang pada ketertarikan menyatakan tidak, namun sebagian besar
(60%) responen memiliki cita-cita menjadi petani. Sementara sisanya (40%)
mengaku tidak pernah punya cita-cita menjadi petani.
Ketertarikan responden menjadi petani nyatanya belum tentu mendorong untuk
menetapkan pilihan menjadi petani. Pertanyaan terhadap responden tentang
keinginan menjadi responden menunjukkan hal ini. pada kelompok responden
usaha tani padi, sebagian besar (52%) menyatakan tidak ingin menjadi petani
dan sisanya (48%) menyatakan ingin. Adapun responden usaha tani hortikultura
sebagian besar (63,3%) menyatakan ingin menjadi petani dan sisanya (36,7%)
menyatakan tidak ingin.
Seperti halnya pada responden orang tua, pada anak-anak juga mengaku bahwa
informasi pertanian lebih banyak didapatkan secara otodidak. Responden usaha
tani padi sebagian besar (64%) mengaku tidak pernah diajarkan oleh orang tua.
Sementara sisanya (36%) mengaku mendapatkan pengetahuan soal pertanian
dari orang tua.
Demikian juga dengan responden usaha tani hortikultura. Sebagian besar
responden (86,7%) menyatakan tidak pernah diajarkan tentang pertanian oleh
orang tua. Adapun respoden yang menyatakan pernah sebanyak (13,3%).
Rendahnya keinginan menjadi petani bisa jadi dipangaruhi oleh persepsi
responden yang kurang baik atas situasi pertanian saat ini. hal ini terlihat dari
pertanyaan tentang kondisi pertanian yang ada. Responden usaha tani padi
sebagian besar (42%) menyatakan kondisi pertanian kini memprihatinkan.
Sementara siasanya menyatakan biasa saja (30%) dan membanggakan (28%).
Adapun pada responden usaha tani hortikultura sebagian besar responden
(66,7%) menyatakan pertanian memprihatinkan dan sisanya menyatakan biasa
saja (26,7%). Responden yang menyatakan kondisi pertanian membanggakan
hanya sebagian kecil responden (6,7%).
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Terkait dengan penting atau tidaknya regenerasi dan keberadaan petani muda
dipertanian sebagian besar responden menyatakan penting. Responden usaha
tani padi sebanyak 90 persen menyatakan pentingnya petani muda. Demikian
halnya pada responden usaha tani hortikultura, sebanyak 90 persen responden
menyatakan hal ini. sementara responden yang menyatakan tidak penting hanya
10 persen saja.
Tabel 4.9. Status kepemilikan lahan responden
Variabel minat menjadi petani
Ketertarikan pada pertanian
Pernah bercita-cita menjadi
petani
Ingin jadi petani
Orang tua pernah
mengajarkan bertani
Pendapat tentang kondisi
pertanian saat ini
Pentingnya petani muda

Tertarik
Tidak tertarik
Tidak pernah
Pernah
Tidak ingin
Ingin
Diajarkan
Tidak diajarkan
Memprihatinkan
Biasa saja
Membanggakan
Tidak penting
Penting

Usaha tani padi
∑

%

27
23
35
15
26
24
18
32
21
15
14
5
45

54
46
70
30
52
48
36
64
42
30
28
10
90

Usaha tani
hortikultura
∑
11
19
12
18
11
19
4
26
20
8
2
3
27

%
36,7
63,3
40
60
36,7
63,3
13,3
86,7
66,7
26,7
6,7
10
90

4.4. Hubungan antara variabel dengan minat responden orang tua usaha
tani padi menjadikan anaknya petani
Tabel 16 menunjukkan korelasi antara variabel dengan minat terhadap pertanian
bagi orang tua pada komoditas padi. Minat yang dimaksud adalah keinginan
untuk anaknya bertani. Pengukuran korelasi menggunakan analisis chi square
untuk melihat nyata atau tidaknya hubungan variabel dengan minat tersebut.
Signifikansi yang digunakan adalah 0,01 atau 1 %.
Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa ada dua variabel yag berhubungan secara
nyata dengan minat atau tidaknya responden orang tua untuk menjadikan
anaknya sebagai petani, yaitu luas lahan dan kepemilikan lahan yang dimiliki dan
pola penjualan hasil panen. Sementara variabel lainnya tidak berhubungan positif
dengan minat responden menjadikan anaknya sebagai petani.
Luas dan kepemilikan lahan memiliki korelasi positif dengan minat orang tua
menjadikan anaknya petani. Lahan merupakan faktor penting bagi petani karena
tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi namun juga sebagai
sumber penghidupan. Lahan juga menjadi salah satu ciri dari definisi petani itu
sendiri.

Laporan Kajian Regenerasi Petani

26

Lahan merupakan faktor yang terkait erat dengan produksi, ekonomi dan
kesejahteraan petani. Kusnadi dan kawan-kawan (2011) menyatakan bahwa
lahan merupakan faktor penting dan paling responsif dalam upaya peningkatan
produksi. Dengan produksi yang meningkat maka pendapatan dan kesejahteraan
petani juga bisa meningkat.
Dari penelitian ini responden yang kepemilikan lahannya lebih dari 1 hektar dan
milik sendiri akan mendorong anaknya menjadi petani. Namun tidak demikian,
responden yang memiliki lahan kurang dari satu hektar justru tidak menginginkan
anaknya bekerja sebagai petani. Alasan ini dapatlah dipahami karena luas lahan
sangat terkait dengan efisiensi. Semakin luas lahan yang dimiliki maka tingkat
efisiensi semakin tinggi. Dengan efisiensi yang tinggi, produktivitas dan hasil
usaha tani dapat meningkat dengan signifikan.
Variable lain yang berhubungan positif terhadap minat responden orang tua
adalah pola penjualan hasil panen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pola
penjualan hasil panen adalah apakah keluarga memutuskan menjual sebagian
atau seluruhnya hasil panen. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan atau
pola penjualan hasil panen terkait dengan minat.
Petani padi umumnya menyimpan sebagian hasil panen dan sebagiannya dijual.
Namun demikian, para petani di sentra produksi padi seperti karawang banyak
juga yang menjual semua hasil panennya. Perbedaan ini umumnya terkait dengan
luasan lahan yang dimiliki. Para petani yang menjual sebagian kecil hasil
panennya umumnya petani dengan lahan sempit. Sementara petani dengan luas
lahan lebih dari satu hektar bisa jadi menjual lebih banyak. Dengan menjual padi
lebih banyak, maka pendapatan yang di peroleh lebih besar.
Tabel 4.10. Korelasi antara variabel dengan minat terhadap pertanian pada reponden
orang tua dalam komoditas padi
Variabel

Nilai Chi Square (X2)

Korelasi

Jenis kelamin

0,733

Tidak
nyata
√

Usia

0,107

√

Tingkat pendidikan

0,745

√

Jumlah anggota keluarga

0,490

√

Pekerjaan sampingan

0,482

√

Lama bertani

0,774

√

Status sosial

0,695

√

Luas kepemilikan lahan

0,015

Status kepemilikan lahan

0,598

√

Kepemilikan transportasi

0,303

√

Kepemilikan telepon genggam

0,248

√

Biaya produksi per musim tanam

0,251

√

Nyata

√
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Pengeluaran sebulan terakhir
Penghasilan bersih (musim panen
terakhir)
Pola penjualan hasil panen
Sumbangan hasil usaha tani untuk
kebutuhan hidup
Modal usaha tani
Ketertarikan pada pertanian sebelum
menjadi petani
Dorongan menjadi petani

0,162

√

1,000

√

Orang tua dulu mengajarkan bertani
Pihak yang mempengaruhi pilihan
profesi anak

0,055

√

0,670

√

0,689

√

0,758

√

0,600

√

0,384

√

0,580

√

4.5. Hubungan antara variabel dengan minat responden orang tua usaha
tani hortikultura menjadikan anaknya petani
Berbeda dengan responden orang tua komoditi padi, pada hortikultura variabel
yang berpengaruh terhadap minat menjadikan anak petani adalah penghasilan
bersih dan pengajaran dari orang tua terdahulu. Hal ini ditunjukan pada tabel
4.10.
Pada responden hortikultura faktor lahan ternyata tidak memiliki korelasi positif.
Jika pada responden padi semakin luas lahan maka semakin besar pendapatan
maka tidak demikian dengan responden hortikultura. Pada petani hortikultura,
luas lahan tidak selalu berhubungan dengan peningkatan pendapatan. Nyatanya
dengan luas lahan di bawah satu hektar pun petani hortikultura bisa memiliki
pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani pada pada luasan
lahan yang sama. Hal ini dikarenakan harga komoditi hortikultura relatif lebih
tinggi walau kadang fluktuatif.
Dengan harga yang tinggi secara langsung akan berpengaruh pada penghasilan
yang didapatkan. Menurut ...petani hortikultura Bumiayu, Tegal, walaupun resiko
usaha tani hortikultura lebih tinggi dibandingkan padi. Namun sekalinya
beruntung mendapat harga bagus, pendapatan semusim bisa puluhan bahkan
ratusan juta.
Rupanya hal ini lah yang menjadi salah satu pendorong petani hortikultura
memilih mendorong anaknya menjadi petani. Pendapat ini dikemukakan oleh
para petani terutama yang pernah mengalami panen dengan harga tinggi dan
mendapatkan untung besar. Keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar berkali
lipat dibandingkan pendapatan sektor lain atau komoditi lain.
Variabel lain yang berpengaruh adalah adanya pengalaman diajarkan bertani oleh
orang tua. Responden menilai positif pengalaman bertani yang diajarkan oleh
orang tua. Selain mendapat pengetahuan baru tentang pertanian, pengajaran
orang tua juga memberikan keyakinan dan percaya diri. Seperti halnya
diungkapkan...petani tegal “ orang tua saya mengajarkan menjadi petani. Karena
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diajarkan saya jadi suka bertani apalagi tau juga kalo hasilnya lumayan bisa buat
hidup.
Tabel 4.11. Korelasi antara variabel dengan minat terhadap pertanian pada reponden orang tua
dalam komoditas hortikultura
Variabel

Nilai Chi Square

(X2)

Korelasi

Jenis kelamin
Usia

0,712
0,657

Tidak
nyata
√
√

Tingkat pendidikan

0,290

√

Jumlah anggota keluarga

0,719

√

Pekerjaan sampingan

0,825

√

Lama bertani

0,243

√

Status sosial

0,377

√

Luas kepemilikan lahan

0,569

√

Status kepemilikan lahan

0,101

√

Kepemilikan transportasi

0,258

√

Kepemilikan telepon genggam

0,589

√

Biaya produksi per musim tanam

0,323

√

Pengeluaran sebulan terakhir

0,244

√

Penghasilan bersih (musim panen terakhir)

0,098

Penjualan hasil panen
Sumbangan hasil usaha tani untuk kebutuhan
hidup
Modal usaha tani
Ketertarikan pada pertanian sebelum menjadi
petani
Dorongan menjadi petani

0,175

√

0,478

√

0,163

√

0,418

√

0,359

√

Orang tua dulu mengajarkan bertani

0,037

Pihak yang mempengaruhi pilihan profesi anak
Sumber: Data Primer 2015

Nyata

√

√

0,677

√

4.6. Hubungan antara variabel dengan minat menjadi petani pada
responden anak petani padi
Pada responden anak dalam komoditas padi, korelasi antara variabel dengan
minat anak terhadap pertanian ditunjukkan pada tabel 18. Minat yang dimaksud
adalah keinginan untuk menjadi petani atau menjadikan pertanian sebagai
pekerjaan utama. Faktor-faktor yang memiliki korelasi yang nyata ditunjukkan
pada nilai chi square dengan tingkat signifikansi dibawah 1%.
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Jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan aktivitas utama sebagai faktor demografi
memiliki hubungan yang nyata terhadap minat anak untuk menjadi petani.
Berdasarkan wawancara diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak
memilih menjadi petani dibandingkan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena
adanya pandangan/setereotif bahwa sektor pertanian adalah pekerjaan maskulin
yang membutuhkan kekuatan fisik. Walaupun pada kenyataannya perempuan
juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pertanian. Keterlibatan perempuan
sangat besar dalam usaha budidaya tanaman padi.
Pada responden anak komoditas padi diketahui bahwa pendidikan berhubungan
dengan tingkat minat. Responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi
dan saat ini menjadikan pertanian sebagai bidang kerja utama mengaku tidak
akan memilih pertanian sebagai bidang pekerjaannya. Dengan pendidikan tinggi
responden lebih memilih bekerja di perusahaan atau bekerja ke kota. Sementara
responden berpendidikan kurang dari SMA lebih memilih menjadi petani. Hal ini
diduga karena responden kelompok ini tidak memiliki kesempatan atau tidak
diterima di sektor industri atau sektor lainnya.
Fenomena tingkat pendidikan yang berbanding terbalik dengan minta menjadi
petani. Pendidikan tinggi pertanian Indonesia memang sangat bias akademik hal
ini sejalan dengan pandapat Sjafrida dan kawan-kawan (2014) yang menyatakan
bahwa perkembangan pendidikan di negeri ini lebih banyak mengarah pada
pendidikan akademik. Padahal seyogyanya pendidikan tinggi diarahkan pada
pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian
tertentu.
Menurut Perellon (2014) dalam Sjafrida dkk, negara-negara seperti swiss,
finlandia, asutria dan italia pada awalnya hanya mengembangkan pendidikan
vokasi pada level sekolah menengah. Hal ini menyebabkan banyak generasi
muda lebih memilih pendidikan umum ketimbang vokasi sementara permintaan
akan tenaga terampil makin meningkat. Oleh karenanya pendidikan vokasi di
perguruan tinggi juga dikembangkan.
Sarana transportasi merupakan hal penting bagi petani padi. Sarana transportasi
ini meliputi jalan dan kendaraan. Responden yang memiliki kendaraan dan askes
jalan tani memiliki minat untuk menjadi petani. Keberadaan sarana transportasi
sangat penting bagi petani untuk mengangkut hasil panen. Responden di
Karawang menyatakan bahwa dengan adanya kendaraan, proses pengangkutan
menjadi lebih mudah.
Faktor ketertarikan, cita-cita sebagai petani, kondisi pertanian saat ini dan
pengetahuan soal regenerasi petani saat ini merupakan variabel lain yang
memiliki hubungan nyata dengan berminat responden menjadi petani.
Ketertarikan dan adanya cita-cita bergelut di dunia pertanian menjadi faktor yang
turut mempengaruhi responden memiliki minat menjadi petani. Ketertarikan dan
cita-cita menjadi pendorong bagi responden. Hal ini dapat difahami mengingat
dengan adanya ketertarikan atau bahkan cita-cita akan ada upaya sungguhsungguh untuk mewujudkannya.
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden yang berminat menjadi petani
memiliki tingkat kepedulian terhadap isu pertanian dan kelangkaan petani muda
lebih tinggi. Para responden mengaku prihatin terhadap kondisi petani dan
pertanian saat ini. Oleh karenanya ingin menjadi petani dan melakukan
perubahan pada kondisi yang ada saat ini.
Tabel 4.12. Korelasi antara variabel dengan minat terhadap pertanian pada responden orang
anak dalam komoditas padi
Variabel

Nilai Chi Square

Korelasi

(X2)

Jenis kelamin
Tingkat pendidikan

0,006
0,087

√
√

Aktivitas utama

0,001

√

Kepemilikan transportasi

0,002

√

Kepemilikan telepon genggam

0,332

Ketertarikan pada pertanian

0,000

√

Pernah bercita-cita menjadi petani

0,003

√

Orang tua pernah mengajarkan bertani

0,832

Pendapat tentang kondisi pertanian saat ini

0,055

Pentingnya petani muda

0,187

Pengetahuan regenerasi petani
Sumber: Data Primer 2015

Tidak
nyata

Nyata

√

√
√
√

0,004

√

4.7. Hubungan antara variabel dengan minat menjadi petani pada
responden anak petani gortikultura
Minat anak bertani dalam komoditas non padi berkorelasi nyata dengan jenis
kelamin dan aktivitas utama anak dengan signifikansi masing-masing 0,007 dan
0,083. Sementara kepemilikan aset tidak berkorelasi nyata terhadap keinginan
untuk bertani. Ketertarikan, cita-cita, dan pengetahuan regenerasi petani
berkorelasi nyata pada kemauan bertani anak dalam komoditas non padi.
Tabel 4.13. Korelasi antara variabel dengan minat terhadap pertanian pada reponden
orang anak dalam komoditas non padi
Variabel

Nilai Chi Square (X2)

Korelasi
Nyata

Jenis kelamin
Tingkat pendidikan

0,007
0,714

√

Aktivitas utama

0,083

√

Kepemilikan transportasi

0,327

Tidak
nyata
√
√

Laporan Kajian Regenerasi Petani

31

Kepemilikan telepon genggam

0,685

√

Ketertarikan pada pertanian
Pernah bercita-cita menjadi
petani
Orang tua pernah mengajarkan
bertani
Pendapat tentang kondisi
pertanian saat ini
Pentingnya petani muda

0,000

√

0,000

√

Pengetahuan regenerasi petani
Sumber: Data Primer 2015

0,001

0,603

√

0,251

√

0,256

√
√

Variabel yang berpengaruh nyata terhadap minat pada responden anak
komoditas hortikultura adalah jenis kelamin, jenis aktivitas utama, ketertarikan
pada pertanian, bercita-cita menjadi petani dan adanya pengetahuan tentang
regenerasi petani. Hal tersebut tersaji pada tabel 4.12.
Seperti halnya pada responden anak komoditas padi, jenis kelamin ternyata
berpengaruh nyata pada minat menjadi petani. Hasil wawancara menunjukan
bahwa responden laki-laki lebih banyak yang menyatakan memiliki minat menjadi
petani dibadingkan perempuan. Hal ini diduga berkaitan dengan persepsi bahwa
pertanian merupakan pekerjaan kaum laki-laki. Padahal dalam kenyataannya
perempuan juga memiliki peran yang cukup besar dalam pertanian.
Aktivitas utama responden berpengaruh nyata dengan minat menjadi petani.
Sebagian responden memiliki aktivitas utama sebagai petani. Sementara
sebagian lainnya masih sekolah, kuliah atau bekerja disektor lain. Berdasarkan
uji korelasi terlihat bahwa jenis aktivitas utama akan mempengaruhi apakah
berminat menjadi petani atau tidak. Semakin dekat atau telah beraktivitas
sebagai petani akan memperbesar minat. Demikian sebaliknya, jika aktivitas
utamanya bukan terkait pertanian maka minat untuk menjadi petani semakin
rendah.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas utama responden anak
didominasi oleh aktivitas sebagai petani (43,3%) dan pelajar atau mahasiswa
(40%). Dengan memperhatian hasil survei tersebut maka kemungkinan akan ada
43,3 responden yang memiliki minat menjadi petani. Sementara responden yang
aktivitas utamanya sebagai pelajar/mahasiswa dan lainnya belum tentu memiliki
minat.
Cita-cita dan ketertarikan berhubungan dengan minat menjadi petani. Semakin
besar ketertarikan akan pertanian dan ditambah dengan adanya atau pernahnya
memiliki cita-cita bekerja disektor pertanian akan memperbesar minat. Namun
jika sebaliknya maka minat menjadi petani semakin rendah.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) responden mengaku
pernah bercita-cita menjadi petani. Sementara sisanya (40%) mengaku tidak
pernah memiliki. Dengan melihat hasil uji korelasi maka sangat mungkin
sebagian besar responden memiliki minat karena adanya cita-cita menjadi petani.
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Regenerasi petani yang relatif mandeg. Hal ini rupanya menjadi perhatian
sebagian responden. Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak
80 persen repsonden memiliki pengetahuan akan hal ini. adanya pemahaman
akan persoalan ini maka dapat melahirkan sikap positif terhadp pertanian dan
petani. Pada akhirnya dengan adanya empati bisa memunculkan minat untuk
menjadi petani.

4.8. Hubungan komoditas dengan minat responden menjadi petani
Penelitian ini membagi responden dalam dua cluster berdasarkan komoditi, yaitu
padi dan non padi dengan melihat hubungan minat responden anak dan orang
tua. Tabel 20 menyajikan korelasi antara minat responden terhadap pertanian
dan petani dengan jenis komoditas. Hasilnya diketahui bahwa terdapat
hubungan nyata pada kelompok responden orang tua antara komoditas dengan
minat.
Komoditas pertanian yang digeluti orang tua nyatanya memberikan pengaruh
pada minat untuk menjadikan anak nya sebagai petani. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden, sebanyak 60 persen orang tua
yang berprofesi sebagai petani padi cenderung tidak ingin anaknya bertani.
Adapun sebanyak 40 persennya menginginkan anaknya menjadi petani. Hal ini
dimungkinkan dengan rendahnya keuntungan yang diperoleh dari usaha tani padi
terutama pada petani dengan penguasaan lahan kurang dari satu hektar.
Sementara itu, pada responden hortikultura sangat sedikit yang tidak
mengingnkan anaknya menjadi petani, yaitu sebanyak 26,7 persen. Adapun
mayoritas responden, yaitu sebanyak 73,3 persen responden justru
menginginkan anaknya menjadi petani. Besarnya minat responden orang tua
pada komoditas hortikultura didorong oleh situasi usaha tani hortikultura itu
sendiri. Hortikultura memiliki kecenderungan revenue yang lebih besar
dibandingkan padi. Dengan dimikian orang tua memiliki pandangan yang positif
terhadap profesinya sebagai petani.
Berdasarkan situasi lapangan hadil uji korelasi tersebut maka sektor pertanian
tanaman padi menghadapi tantangan yang cukup berat. Rendahnya minat orang
tua menjadikan anaknya sebagai petani bisa menjadi ancaman keberadaan
petani padi dimasa yang akan datang. Hasil sensus pertanian tahun 2013
menunjukan bahwa jumlah petani terbanyak berada pada kelompok umur lebih
dari 45 tahun, yaitu sebanyak 60,78 persen. Kelompok petani berumur ini diduga
sebagian besar merupakan petani tanaman padi walaupun dalam penelitian ini
justeru responden padi usianya mayoritas dibawah 45 tahun (74%) sedangkan
pada non padi mayoritas diatas 45 tahun (56,7%).
Tabel 4.13. Korelasi antara komoditas dan minat responden terhadap pertanian
Responden

Nilai Chi Square (X2)

Korelasi

Orang Tua
Anak
Sumber: Data Primer 2015

0,009
0,598

Nyata
Tidak nyata
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Sebagai pembanding, sebaran tenaga kerja nasional menurut pendidikan yang
ditamatkan di masing-masing Negara: Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Amerika
Serikat dapat dilihat pada Gambar 3.6-3.10. Dapat diamati bahwa Indonesia,
Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai tenaga kerja berpendidikan SD
dan tidak tamat SD. Meskipun demikian kondisi pendidikan tenaga kerja
Malaysia secara umum lebih baik dari Indonesia dan Thailand. Thailand dan
Malaysia mempunyai tenaga kerja berpendidikan tinggi lebih baik daripada
Indonesia. Tenaga kerja Amerika Serikat baik kelahiran Amerika maupun imigran
mempunyai level pendidikan yang lebih baik dari ketiga Negara ASEAN tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa tenaga kerja di Amerika ada yang berpendidikan di
bawah bachelor, peran Community College sangat penting dalam hal ini. Data lain
menyebutkan bahwa di Kanada tenaga kerja pertanian berpendidikan perguruan
tinggi 7%, di atas SMTA 33%, SMTA 37% dan di bawah SMTA 23%. Di Inggris
tenaga kerja pertanian berpendidikan perguruan tinggi 15%, pendidikan lanjutan
21% dan sekolah menengah ke bawah 64% (Gasson 1998). Dari keragaan
tenaga kerja pertanian Indonesia dibandingkan dengan kondisi tenaga kerja
Negara lain tampak bahwa konfigurasi tenaga kerja nasional pada umumnya dan
tenaga kerja pertanian pada khususnya perlu diperbaiki. Sampai saat ini belum
ada studi yang secara khusus dapat menentukan bagaimana kombinasi yang
paling tepat dari lulusan berbagai jenjang pendidikan tadi dalam upaya
mengoptimumkan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi
nasional. Apapun juga hanya dengan peningkatan pendidikan konfigurasi ini
dapat diperbaiki dan pada gilirannya dapat memperbaiki kinerja pertanian dan
membangun citra pertanian.
Belajar dari Negara lain, perubahan konfigurasi distribusi tenaga kerja dari hanya
berpendidikan dasar menengah ke tenaga berpendidikan tinggi di Korea Selatan
dan Taiwan membuat kedua Negara ini dapat menghasilkan produk-produk
dengan nilai tambah. Nilai tambah produk ini (Kuncoro 2009) merupakan hasil
penerapan teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja karena
peningkatan level pendidikan tenaga kerjannya. Kedua Negara ini telah berubah
dari Negara produsen yang menghasilkan produk dengan nilai tambah rendah
menjadi produsen yang menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.
Akselerasi pengembangan tenaga kerja pertanian berpendidikan tinggi
merupakan strategi yang tepat saat ini.
Dalam mengarungi globalisasi, Inggris melakukan observasi yang mendalam
tentang pendidikan tenaga kerja pertanian (Gasson 1998). Dari berbagai pustaka
yang dapat dikumpulkan diperoleh informasi bahwa 30 sampai 50% petani
sedang mengikuti pendidikan lanjutan (further education) dan pendidikan tinggi
(higher education) untuk mendapatkan gelar di bidang pertanian dan bidang lain
yang relevan. Dewasa ini 5% sampai 6% petani di Inggeris menyandang gelar
pendidikan dari perguruan tinggi.
Di sektor pertanian, Fugli (2009) menyatakan bahwa pengembangan sumberdaya
manusia secara serius dan mendalam (human capital deepening) akan
memberikan kontribusi substansial dan berkelanjutan untuk menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi. Gale et al. (1999) juga berpendapat bahwa peningkatan
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pendidikan akan meningkatkan kemampuan petani untuk menyerap dan
mengimplementasikan atau bahkan mengembangkan teknologi serta dapat
menangkap dan memproses informasi pasar. Kajian Gale lebih lanjut mengenai
pengaruh pendidikan terhadap produktivitas pertanian masih menunjukan hasil
“membingungkan”. Artinya peningkatan jenjang pendidikan pertanian tidak selalu
meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini disebabkan karena seseorang
dengan pendidikan tinggi pertanian cenderung masuk dunia kerja non pertanian
terutama
pekerjaan
manajerial,
meninggalkan
tenaga
kurang
berpendidikan/kurang terlatih di sektor pertanian. Tampaknya hal ini juga terjadi
di Indonesia.
Inovasi pendidikan tinggi seperti apa yang dapat dilakukan sehingga lulusannya
mempunyai komitmen untuk menjadi pelaku sektor pertanian? Pendidikan tinggi
khususnya pertanian perlu menempatkan diri ditengah-tengah masyarakat untuk
mendapatkan solusi permasalahan pertanian yang dihadapi. Selain itu system
pendidikan perlu dicermati secara keseluruhan artinya tidak hanya arsitektur
pendidikan tinggi yang dicermati tetapi juga pendidikan menengah, pendidikan
dasar, bahkan pendidikan non formal guna mengkaji peran pendidikan dalam
pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian.
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Gambar 3.6. Sebaran tenaga kerja (%) menurut pendidikan yang ditamatkan di
Indonesia tahun 2007

4.9. Pembahasan
Berbeda dengan penelitian sebelumnya di negara lain tentang keinginan menjadi
petani pada generasi muda yang menggunakan model/pendekatan bahwa
keinginan bertani/ bisnis di bidang pertanian dipengaruhi oleh sikap (attitude),
penerimaan (acceptance), dan pengetahuan (knowledge) terhadap pertanian
(Abdullah dan Sulaiman 2013; Devi 2015); penelitian ini lebih mengkaji
hubungan faktor orang tua, faktor demografi, “kesejahteraan” saat ini, beberapa
aspek pengetahuan dengan keinginan generasi muda menjadi petani menjadi
petani.
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Penelitian ini memberikan hasil bahwa keinginan generasi muda anak petani
untuk melanjutkan menjadi petani dipengaruhi oleh dorongan orang tua,
kesejahteraan orang tua-meliputi kepemilikan luas lahan dan pendapatan), dan
pengetahuan secara umum. Dalam sesi FGD terungkap tentang pentingnya
dukungan pemerintah dalam mendorong minat generasi muda untuk terus
bertani. Regulasi dan program yang secara spesifik diarahkan kepada generasi
muda menjadi aspek yang dipertimbangkan untuk menjadi petani. Kemudahan
akses dan skema pembiayaan, inovasi teknologi, perbaikan infrastruktur dan
pasar yang tertata merupakan aspek penting yang diinginkan generasi muda dari
pemerintah.
Sebagai perbandingan, di Malaysia (Abdullah dan Sulaiman 2013), India (Devi
2015), dan Kenya (Njeru dan Gichimu 2014) penelitian yang dilakukan
menunjukan hal yang sama, yaitu dorongan orang tua juga berpengaruh besar.
Walaupun aspek pengetahuan yang dikaji berbeda, studi di Kenya, India dan
Malaysia—lebih pada pengetahuan tentang usaha tani- namun di studi ini
pengetahuan tentang regenerasi petani dan kondisi pertanian saat ini, yang jelas
secara umum pengetahuan yang baik tentang pertanian berkaitan dengan
keinginan generasi muda menjadi petani.
Kesejahteraan keluarga petani/orang tua yang ditunjukkan oleh luas lahan
(petani padi), pendapatan bersih musim terakhir (hortikultura) dan kemampuan
menyediakan sarana transportasi bagi anak berkaitan dengan keinginan generasi
muda menjadi petani. Fakta bahwa aspek-aspek “kesejahteraan keluarga petani”
berkaitan dengan keinginan generasi muda berminat menjadi petani juga
ditunjukkan oleh situasi di India (Devi 2015).
Strategi untuk mendorong generasi muda bertani tentu berpijak dari temuan itu,
yang bisa dilakukan adalah menciptakan kondisi agar keluarga petani
“sejahtera”, dan meningkatkan pengetahuan generasi muda petani baik dalam
berusaha tani, maupun posisi pertanian dalam pembangunan bangsa. Untuk
mendorong strategi tersebut keterlibatan pemerintah mutlak diperlukan.
4.9.1. Petani Utama/Orang Tua
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum responden orang
tua usaha tani padi cenderung tidak mengininginkan anaknya menjadi
petani, sementara petani hortikultura menginginkan anaknya menjadi
petani. Perbedaan keinginan akan regenerasi di kalangan orang tua ini
berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh keuntungan
bersih per musim (hortikultura).
Secara umum hasil survei menggambarkan kesejahteraan petani
hortikultura lebih tinggi di banding petani padi, keuntungan bersih petani
hortikultura lebih tinggi (rata-rata berpenghasilan 23,15 juta/musim
panen) dibandingkan dengan petani padi (hanya berpenghasilan rata-rata
12,7 juta/musim panen). Hal ini berimbas pada kemampuan keluarga
petani tersebut untuk menyediakan sarana transportasi bagi anaknya.
Anak petani padi yang mempunyai alat transportasi cenderung memiliki
minat untuk menjadi petani. Pada responden anak usaha tani padi
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terdapat 42 persen responden memiliki kendaraan. Sedangkan pada
responden anak usaha tani hortikultura sebanyak 57 persen.
Baik petani padi maupun hortikultura sebelum menjadi petani, pada
awalnya responden orang tua tidak tertarik menjadi petani (>70%), dan
dorongan menjadi petani padi lebih disebabkan oleh orang tua (46%).
Sedangkan pada petani hortikultura lebih sedikit dimana responden yang
menjadi petani karena dorongan orang tua hanya 30%, dan sebagian besar
(40%) karena kemauan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan
orang tua berperan penting bagi petani saat ini untuk berminat menjadi
petani.
Kepemilikan lahan petani dan pendapatan per musim merupakan bagian
dari indikator kesejahteraan petani. Adanya kaitan luas lahan (pada petani
padi) dan penghasilan bersih (petani hortikultura) dengan minat agar
anaknya menjadi petani, menunjukkan bahwa kedua variable berhubungan
dengan keinginan agar anaknya menjadi petani. Petani yang memiliki
lahan luas dan pendapatan yang baik akan mendorong anaknya untuk
menjadi petani, penerus orang tua.
Minat menjadi petani dipengaruhi oleh orang tua (pendahulu). Sayangnya
secara paradoksal minat ini baik pada petani padi maupun hortikultura
tidak ditumbuhkan. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya pendahulu petani
(orang tua) yang mendapat pelajaran bertani dari orangtuanya. Pada
responden tanaman padi terdapat 12 persen yang mendapatkan pelajaran
dari orang tuanya. Sedangkan pada responden hortikultura 23 persen.
Namun demikian untuk generasi sesudahnya atau anak, pelajaran bertani
oleh orang tua tidak berhubungan dengan keinginan untuk bertani.
4.9.2. Generasi Muda
Di kalangan generasi muda, laki-laki lebih berkeinginan menjadi petani di
banding perempuan, hal ini terkait pandangan di masyarakat bahwa
bertani adalah pekerjaan laki-laki. Walaupun pada kenyatannya
perempuan merupakan aktor penting dalam pertanian, namun tetap saja
laki-laki dipandang pihak yang paling cocok bekerja di pertanian.
Walaupun terdapat perbedaan keinginan orang tua petani terhadap
keinginan anaknya untuk melanjutkan profesi sebagai petani antara
petani padi dan hortikultura, hal ini tidak linier dengan keinginan generasi
muda petani. Baik responden anak usaha tani padi maupun hortikultura
cenderung tidak berminat menjadi petani.
Generasi muda yang tumbuh dari orang tua petani yang lebih mapan lebih
berminat menjadi petani. Sementara pada orang tua petani yang kurang
mapan minatnya sangat rendah. Demikian dengan yang memiliki anak
yang orang tuanya mempunyai sarana transportasi (sepeda/sepeda
motor), cenderung berminat menjadi petani. Artinya, anak-anak petani
yang kehidupannya lebih mapan cenderung ingin jadi petani. Anak petani
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padi yang mempunyai alat transportasi (42%), sedangkan anak petani
hortikultura (57%). Kepemilikan sarana transportasi membuat anak petani
tersebut mempunyai akses yang lebih besar terhadap kegiatan sosial
anak muda.
Hal yang sangat penting adalah terdapat hubungan nyata pada anak
petani, antara
pemahamannya tentang pentingnya kondisi pertanian
(khusus petani padi), dan regenerasi petani (padi dan hortikultura) dengan
minat menjadi petani. Semakin sadar bahwa regenerasi petani penting
bagi pertanian, semakin tinggi niat anak petani untuk menjadi petani.
Demikian juga, semakin paham situasi pertanian dilapangan dapat
membangkitkan kesadaran tentang peranya dalam pertanian yang pada
akhirnya dapat memunculkan minat menjadi petani.
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BAB. 5 KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
1. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel seperti orang
tua, demografi, kesejahteraan saat ini, dan pengetahuan yang berhubungan
dengan minat generasi muda menjadi petani.
2. Jenis tanaman yang diusahakan berhubungan dengan minat orang tua untuk
menjadikan anaknya sebagai petani. Secara umum responden orang tua
usaha tani padi tidak menginginkan anaknya menjadi petani, sementara
petani hortikultura lebih banyak yang menginginkan anaknya menjadi petani.
Perbedaan keinginan akan regenerasi di kalangan orang tua ini berkaitan
dengan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh keuntungan atau
pendapatan bersih per musim.
3. Kesejahteraan petani hortikultura lebih tinggi di banding petani padi,
keuntungan bersih petani hortikultura lebih tinggi dibandingkan dengan
keuntungan yang didapat oleh petani padi.
4. Faktor yang berhubungan nyata dengan minat orang tua menjadikan anaknya
petani pada usaha tani padi adalah kepemilikan lahan dan pola penjualan
hasil panen. Sementara pada reponden orang tua usaha tani hortikultura
variabel yang berpengaruh terhadap minat adalah penghasilan bersih dan
pengalaman diajarkan bertani oleh orang tua.
5. Faktor yang berhubungan dengan minat menjadi petani pada repsonden
anak petani padi adalah demografi (jenis kelamin, tingkat pendidikan dan
aktivitas utama, kepemilikan alat transportasi, ketertarikan dan cita-cita
menjadi petani serta pendapat tentang kondisi dunia pertanian dan
regenerasi sekarang. Adapun variabel yang berhubungan dengan minat pada
reponden anak petani hortikultura adalah demografi (jenis kelamin dan
aktivitas utama), ketertarikan dan cita-cita menjadi petani serta pengetahuan
tentang regenerasi petani.

5.2. Rekomendasi
Untuk mendorong regenerasi petani perlu kebijakan yang menyasar pada
orangtua dan generasi muda. Hal yang paling penting dilakukan adalah membuat
keluarga petani lebih sejahtera. Peningkatan akses dan kepemilikan lahan
keluarga petani, peningkatan sarana dan prasaran termasuk sarana transportasi,
serta kepastian penghasilan dengan kebijakan harga yang baik. Dengan demikian
pelaksanaan reforma agraria pelu segera dilakukan. Pada sisi lain pendekatan
subsidi output berupa harga jual juga perlu dipertimbangkan untuk menjamin
peningkatan minat orang tua menjadikan anaknya sebagai petani.
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Pada sisi lain perlu juga dilakukan kebijakan yang khusus menyasar generasi
muda terkait dengan upaya peningkatan pengetahuan generasi muda tentang
berbagai hal di bidang pertanian. Pembenahan pendidikan pertanian perlu
dilakukan. Pendidikan vokasi sampai pada tingkat pendidikan tinggi peru
didorong untuk mendorong tenaga kerja berpendidikan masuk di sektor
pertanian.
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