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1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai 

sumber mata pencarian dari mayoritas penduduknya. Dengan keanekaragaman potensi sumber 

daya alam,khususnya lahan pertanian yang subur dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

sektor pertanian menjadi sebuah sektor maju sehingga dapat menjawab masalah ketahanan 

pangan, industri yang berbahan baku hasil pertanian maupun masalah pengangguran tenaga 

kerja yang kurang terdidik.Pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia memiliki 

beberapa tujuan yang mencakup upaya untuk meningkatkan produksi dan memperluas 

penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam 

negeri serta memperbesar nilai ekspor, meningkatkan taraf hidup petani untuk  mendorong 

perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendukung 

pembangunan daerah.(Deptan 2009) 

Pembangunan di bidang ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pembangunan nasional. Pangan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara dalam rangka menjamin stabilitas yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, 

serta terwujudnya ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan 

pangan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan 

memperhatikan peningkatan pendapatan petani serta peningkatan produksi.(Suryana 2014) 

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap memegang peran 

strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, dan bahkan diera sekarang diharapkan 

mampu berperan digaris depan dalam mengatasi krisis ekonomi dan peningkatan daya beli 



masyarakat. Karena sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. 

Pembangunan pertanian adalah upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam yang 

dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi pertanian jangka panjang dan meningkatkan 

kesejahteraan petani melalui pilihan-pilihan pendekatan yang ramah terhadap lingkungan 

(Schultink,1990). Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian dari pembangunan 

ekonomi dalam arti luas yang tidak lepas dari upaya pembangunan dibidang ekonomi, artinya 

pembangunan tiap sektor saling berkaitan satu dengan yang lain. Banyak hal yang dapat 

dikembangkan dalam pertanian di Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian pertanian. 

Semua usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang memerlukan dasar-

dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode 

budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan 

pemasaran.  

Masyarakat pertanian dalam menggerakkan aktivitas pertanian bersifat dinamis.Salah 

satu yang mempengaruhi dinamisasi masyarakat pertanian adalah modernisasi.Menurut 

Soekanto (2012) modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang 

didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan sosial planning.Modernisasi 

dalam pertanian adalah modernisasi alat-alat produksi.Modernisasi di bidang pertanian di 

Indonesia ditandai dengan perubahan yang mendasar pada pola-pola pertanian dari cara-cara 

tradisional menjadi cara-cara yang lebih maju. Perubahan sistem sosial budaya serta struktur 

masyarakat petani mulai berubah seiring dengan masuknya modernisasi pada masa orde baru 

yang mana diyakini dengan modernisasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Petani pedesaan yang selama ini masih mengandalkan cara-cara tradisional sekarang 

berangsur memilih untuk memanfaatkan alat-alat produksi yang sudah modern. Selain karena 

efektivitas dalam melakukan produksi, juga karena efisiensi waktu serta tenaga kerja yang 

dibutuhkan saat produksi.Petani-petani pedesaan yang sudah memanfaatkan alat produksi 



modern biasanya adalah petani pemilik lahan yang pekerjaan utamanya bukanlah seorang 

petani. Semangat kolektivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama mendorong akan 

nilai solidaritas dan kebersamaan di dalam internal kelompok tani hal tersebut bisa dilihat 

dengan adanya sikap saling membantu ketika sudah datangnya musim panen. mencapai 

proses perubahan dan upaya mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai dan 

norma yang menjadi pedoman sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku serta 

hubungan dengan pihak lain. 

Dengan bertambahnya penduduk, perluasan lahan tanah pertanian untuk masa depan 

sangatlah penting. Akan tetapi usaha untuk memperbaiki tanah yang sedang dipergunakan 

sekarang jangan diabaikan, karena perluasan lahan tanah pertanian cenderung memberikan 

dampak dalam jangka panjang. Alasan utama membenarkan pembukaan lahan tanah pertanian 

baru ialah bahwa pembukaan tanah ini akan memperkokoh pertanian dalam jangka 

panjang.(Mosher 2017). 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan sektor pertanian sangat pula 

dipengaruhi oleh peranan Sumber daya manusia (SDM), Manusia sebagai unsur terpenting 

mutlak dikembangkan sehingga dapat mendorong kemajuan di bidang pertanian.Dengan 

kemampuannya manusia dapat memanfaatkan waktu, tenaga dan kemampuannya lainnya 

sehingga benar-benar dapat meningkatkan produktifitas pertaniannya. Sebagai faktor pertama 

dan utama dalam proses pembangunan,SDM selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. 

Tingkat tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 

nasional, dimana pendapatan nasional maupun daerah banyak diperoleh dengan cara 

meningkatkan kualitas SDM.(Gaouzali Syadam, 2000) 

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, terlebih lagi dalam era globalisasi kita 

dituntut untuk mampu menghadapi persaingan yang komprehensif baik didalam maupun diluar 

negeri. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan yang makin kompetitif tersebut adalah 

dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yangkomprehensif. Kesehatan dan 



pendidikan memiliki peranan penting untuk mengukur kualitas SDM. Pendidikan merupakan 

kebutuhan dasar manusia, karena melalui pendidikan dapat membuat manusia menjadi 

berpengetahuan. Disisi lain, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif sesuai dengan yang 

dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern. Pendidikan juga merupakan investasi SDM 

yang penting disampingmodal fisik.Dengan adanya investasi pendidikan diharapkan 

menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam 

kehidupan nyata.Perlu diketahui pentingnya investasi dalam hal pendidikan memerlukan peran 

pemerintah guna membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik.Melihat besarnya 

kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, sudah seharusnya pemerintah 

memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan 

kehidupan petani terutama terhadap petani.Menurut Suharto (2009) kesejahteraan adalah suatu 

keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar 

seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan 

juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan melalui peningkatan pendapatan dan pendidikan. 

Di dalam pembangunan pertanian, peran SDM itu sendiri mendapatkan perhatian 

secara khusus karena SDM memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional melalui 

jumlah dan kualitas penduduk. Tanpa kualitas SDM yang baik, maka kegiatan ekonomi di sektor 

apapun termasuk sektor pertanian tidak akan mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Karena dalam proses untuk menghasilkan output yang baik dibutuhkan tingkat sosial 

ekonomi yang tinggi  dan sebagai penopang tingginya tingkat sosial ekonomi diperlukan 

kualitas sumber daya yang baik pula yang salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

yang dimiliki.  



Alasan pentingnya tingkat pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia yaitu 

agar manusia mampu berfikir kreatif dan inovatif baik dalam memutuskan kebijakan dalam 

dunia kerja.Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan 

petani adalah pendapatan. Jhingan (2014), pendapatan adalah penghasilan berupa uang 

selama periode tertentu. Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang 

menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi 

maupun untuk tabungan, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan 

untuk mencapai kepuasan.(Hernanto 2004) 

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung 

dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas 

pengusaha, pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.  

 Apabila pendapatan petani semakin besar maka kesejahteraan petani juga akan 

meningkat. Agar kesejahteraan petani menjadi lebih baik mereka perlu memperoleh 

pendapatan yang lbebih besar.Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap dapat 

meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi 

(Soekartawi, 2007). 

Usaha meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi berkeluarga petani 

adalah merupakan usaha pokok dalam pembangunan petani. Pembangunan petani harus pula 

ditunjang oleh pembangunan dibidang lainnya, sebab tanpa dukungan dan saling 

ketergantungan antara satu sektor dengan sektor lainnya, pembangunan pertanian tidak akan 

berarti sama sekali (Moshar,1987).  

Dalam peningkatan pendapatan pembangunan pertanian khususnya pembangunan 

kesejahteraan kehidupan petani banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satu dari 

tantangan tersebut bersumber aspek sosial budaya yang berkembang dari lingkungan mereka 

yaitu sadar akan perlunya pembangunan hari esok yang lebih baik dari hari ini dan 

pengembangan sikap yang diperlukan untuk mengubah nasibnya. masyarakat tani yang 



pekerjaannya yang sangat berperan dalam jasa pengelolaan pertanian yang dimiliki oleh petani 

pemilik, mulai dari pengelolaan tanah sampai dengan pemetikan hasil.(Adisasmita R.2006) 

Pembangunan dan pengembangan mayarakat berbasis partisipasi masyarakat akan 

memacu pertumbuhan sosial ekonomi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, dan pendapatan 

masyarakat. Selain berpengaruh pada sektor sosial ekonomi, pengembangan pertanian juga 

akan berpengaruh pada sektor sosial budaya. Sebagai mahluk sosial manusia tidak dapat 

dipisahkan dari komunitasnya atau dari kelompoknya dan sejatinya manusia adalah mahluk 

sosial maka tidak dapat hidup sendiri, secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan 

lingkunganya, dan manusia membutuhkan peran orang lain oleh karena itu sistem kerjasama 

yang harus dibangun dalam menjalankan sebuah tujuan. Dengan terbentuknya Kelompok Tani, 

mulai ada perubahan, setidaknya bertambahnya pengalaman pengetahuan petani untuk 

mengelola lahannya secara bersama-bersama dan optimal, sehingga secara perlahan namun 

pasti, mengangkat hasil pertanian.(Aprilia T.2014) 

Petani dapat dipahami orang yang melakukan budidaya tanaman, mulai dari penyiapan 

lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan memanen hasilnya. Hasil panen tersebut 

dapat digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun orientasi pasar.Petani merupakan pelaku 

utama dalam pembangunan pertanian Indonesia. Petani memiliki peran penting untuk 

menghasilkan produk pertanian, baik untuk keperluan bahan pangan maupun industri. 

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian tentu memiliki berbagai masalah. 

Masalah ini sering menghambat petani untuk mengembangkan usahataninya. Masalah yang 

dihadapi petani ini juga merupakan masalah dasar yang harus diselesaikan untuk melakukan 

pembangunan pertanian.Masah yang dihadapi oleh para petani secara umum berupa; 

keterbatasan modal, harga produk pertanian yang tidak stabil, penguasaan lahan sempit 

maupun kelangkaan sarana produksi pertanian. 



Desa Trans Tayawi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Oba Kota 

Tidore Kota Tidore kepulauan.Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. 

Masyarakat petani di desa tersebut merupakan masyarakat campuran dari petani lokal dan 

petani non-lokal. Komoditi unggulan dari  desa tersebut yaitu komuditi holtikoltura berupa  

Bawang Merah,Cabai,Tomat. 

Kebutuhan dasar pangan untuk memunuhi kebutuhan hidup, hasil pertanian dalam bentuk 

bulanan, kebanyakan masyarakat yang hidup memiliki pekerjaan di bidang pertanian, kondisi 

sosial ekonomi yang membuat banyak orang melakukan transmigrasi penduduk untuk mencari 

kebutuhan hidupnya, di samping memunuhi kebutuhan hidup masyarakat melalukan cocok 

tanam untuk kemaslahatan hidup dalam jangka panjang, kebanyakan atau mayoritas 

masyarakat di Maluku utara mempunyai mata pencarianya di bidang pertanian, hal ini 

menggakibatkan masyarakat mempunyai keiginan untuk menanam hasil pertanian mereka, 

dengan kondisi sosial yang ada di Maluku utara membedakan dengan daerah yang berada di 

luar Maluku utara, masyarakat Maluku utara harus di lihat oleh pemerintah karena mayoritas 

hasil- hasil pertanian di ambil dari daerah di luar Maluku utara, kondisi inilah yang mengkabitkan 

ekonomi lokal atau kondisi sosial ekonomi melemah, kehidupan masyarkat petani yang berada 

di Desa Trans Tayawi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, dalam kehidupan masyarakat 

petani kebanyakan mayortitas mempunyai hasil pertanian bulanan, dari hasil pertanian bulanan 

adapun berapa tingkat komoditi yang di kembangkan Desa Trans Tayawi, Rica, bawang merah, 

tomat. Dari hasil pertanian tersebut kebanyakan masyarakat lebih mengkonsumsi dan 

memasrkan barangya di pasaran guna untuk mendapatkan sebuah pendapatan dan kebutuhan 

sehari-hari maupun kebutuhan jangka panjang, cara melakukan cocok tanam masyarakat 

petani biasanya melakukan dalam bentuk individu atau kelompok dalam mengelola hasil 

pertaniannya, kondisi inilah yang perlu di lihat oleh masyarakat karena adanya kekurangan atau 

kebutuhan masyarakat petani misalnya, kebutuhan menaman, memupuk dan memberikan 

nutrisi agar hasil pertanian dapat di kembangkan dengan hasil yang memuaskan.  



Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ekonomi 

sosial petani di desa trans tayawi. Sehingga peniliti menuangkan dalam bentuk proposal yang 

berjudul ‘’Kajian Sosial Ekonomi Petani Di Desa Trans Tayawi  Kec Oba Kota Tidore 

Kepulauan’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di temukan rumusan masalah yaitu, 

Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani di Desa Trans Tayawi Kota TidoreKepulauan? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulis dalam    penelitian ini 

Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani di Desa Trans Tayawi Kecamatan Oba 

Kota Tidore Kepulauan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temua temuan baru-baru 

tentang kondisi sosial ekonomi petani di Desa Trans Tayawi Kecamatan Oba Kota 

Tidore Kepulauan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sosial untuk lembaga Universitas Khairun 

khusunya bagi Mahasiswa Studi Pembangunan. 


