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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan pertanian yang mengarah pada usaha peningkatan 

produksi pertanian pangan secara tepat tidak bisa dilepaskan dengan masuknya 

modernisasi teknologi pertanian, berupa masuknya alat-alat produksi.1 Karena 

datangnya orang Jawa dari Pulau Jawa, salah satunya adalah Kecamatan 

Wasile. Kecamatan Wasile merupakan daerah transmigrasi yang dimana 

masyarakat trans Jawa khususnya petani sawah mencari akal bagaimana supaya 

persawahan di Kecamatan Wasile itu ada karena awal masuknya transmigrasi 

di Subaim sekitar tahun 1982-1985 irigasi belum ada sehingga penduduk 

transmigrasi yang datang ke Subaim melihat karena adanya sungai maka 

mereka membuat sebuah bendungan darurat atau bendungan swadaya. Setelah 

berjalan waktu setelah adanya sawah baru diketahui oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Halmahera Tengah, lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera 

Tengah mendorong dan membangun irigasi di Wasile.2 

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada saat itu melihat 

sumber airnya mudah dan menurut hasil survey humus tanahnya cocok untuk 

                                                             
1  Indah Aswiyati. Perkembangan Petani Padi Sawah Di Tondano Sebuah Tinjauan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 2 

Nomor 1 Tahun 2015. Hlm 77. https://ejournal.unstrat.ac.id diakses, Ternate, Senin 25-10-2021, Pukul 

15:00 WIT. 
2 Wawancara: Dengan Bapak Robil Sunanto, pada hari kamis tanggal 30-09-2021, di rumah 

Desa Batu Raja. 

https://ejournal.unstrat.ac.id/
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pertanian padi sawah khususnya di Kecamatan Wasile.3 Maka tujuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mendorong agar adanya 

persawahan di Kecamatan Wasile yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat transmigrasi sesuai dengan besik orang Jawa yaitu petani sawah, 

untuk menjadikan lumbung pangan Maluku Utara dan agar masyarakat bisa 

tercukupi kebutuhannya.4 

Awalnya masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jawa sudah 

membawa bibit padi sawah lokal sendiri-sendiri. Pada waktu itu belum ada 

bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mengenai bibit. 

Bibit lokal itu ada jenis IR64, IR36, Ciherang, Ciliwung, dan ada juga padi yang 

diberi nama sesuai dengan yang mereka bawa. Contoh bibit lokal yang dibawa 

oleh salah satu masyarakat transmigrasi yang bernama Misdi Doglong, beliau 

membawa bibit padi lokal dari Jawa, bibit padi itu diberi nama Padi Doglong 

sesuai dengan nama Misdi Doglong.5 Tahun 2000-an jenis bibit padi yang 

ditanam oleh petani di Kecamatan Wasile adalah jenis padi super klara. 

Kemudian tahun 2004 masyarakat petani mulai beralih menanam padi 

Cisantana, karena Padi Super Klara mudah ditanam, tahan hama tetapi berasnya 

tidak enak sehingga Padi Super Klara mulai tergeser dan tidak di produksi lagi.  

                                                             
3 Wawancara: Dengan Bapak Idwar Yunus, pada hari sabtu tanggal 02-10-2021, di Kantor 

Desa Cemara Jaya. 
4 Wawancara: Dengan Bapak Sangidun, pada hari kamis tanggal 30-09-2021, di rumah Desa 

Cemara Jaya. 
5 Wawancara: Dengan Bapak Robil Sunanto, pada hari kamis tanggal 30-09-2021, di rumah 

Desa Batu Raja. 
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Petani di Kecamatan Wasile sampai sekarang banyak yang menanam padi 

Cisantana.6 

Perkembangan pertanian padi sawah di Kecamatan Wasile Kabupaten 

Halmahera Timur setiap tahun masih mengalami peningkatan dan penurunan. 

Menurut data statistik yang penulis dapatkan bahwa, di atas jumlah luas lahan 

dan jumlah produksi padi sawah tertinggi atau mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan di Kecamatan Wasile yaitu pada tahun 2008 dapat 

menghasilkan produksi padi sawah sebanyak 14.951,3 ton dengan luas lahan 

kurang lebih 3.978 hektar (Ha).7 Kemudian pada tahun 2010 jumlah luas lahan 

dan jumlah produksi padi sawah di Kecamatan Wasile mengalami penurunan 

yang sangat drastis yaitu dapat menghasilkan produksi padi sawah sebanyak 

3.050 ton dengan luas lahan kurang lebih 850 hektar (Ha).8 

Pemasaran hasil produksi padi sawah di Kecamatan Wasile dari dulu 

sampai sekarang masih dikuasai oleh tengkulak-tengkulak (pedagang lokal). 

Masing-masing petani sudah ada bosnya (tengkulak) masing-masing. Sebelum 

panen petani juga sudah pinjam ke tengkulak seperti obat dan pupuk sehingga 

waktu panen hasil produksi padi masuk ke tengkulak.9 Petani tidak ada yang 

                                                             
6 Wawancara: Dengan Bapak Sangidun, pada hari kamis tanggal 30-09-2021, di rumah Desa 

Cemara Jaya. 
7 Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur. Data Luas Panen, Produksi Padi tahun 2004-

2008. Maba. Jumat, 08-10-2021. 
8 BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur). Kecamatan Wasile Dalam Angka 

2011. BPS Kabupaten Halmahera Timur. 2011. Hal 50. https://haltimkab.bps.go.id diakses, Ternate, 

Jumat 10-12-2021, Pukul 16:00 WIT. 
9 Wawancara: Dengan Bapak Robil Sunanto, pada hari kamis tanggal 30-09-2021, di rumah 

Desa Batu Raja. 

https://haltimkab.bps.go.id/
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secara pribadi menjual keluar misalnya ke Ternate, Tobelo. Semua melalui 

tengkulak, petani ada yang menjual beras ada juga yang menjual padi gabah 

kering.10 

Pertanian padi sawah di Kecamatan Wasile ini mempunyai dampak bagi 

peningkatan ekonomi penduduk setempat yaitu salah satu dampak positifnya 

adalah masyarakat petani mampu menyekolahkan anak dan bisa memenuhi 

kebutuhan keluarga.11 Adapun dampak positif dan negative lainnya pertanian 

padi sawah di Kecamatan Wasile bagi peningkatan ekonomi penduduk 

setempat, jika panennya memuaskan maka petani akan senang dan jika 

panennya tidak memuaskan petani akan rugi, sengsara dan mengeluh.12 

Bertolak dari pemaparan atau penjelasan diatas, maka membuat penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan dalam penelitian hasil ini, dengan 

mengangkat judul “Perkembangan Sistem Pertanian Padi Sawah Di 

Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (2000-2017)”.  

 

B. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan, bertujuan untuk 

membatasi pembahasan pada pokok permasalahan. Ruang lingkup menentukan 

                                                             
10 Wawancara: Dengan Bapak Wagimin, pada hari jumat tanggal 12-11-2021, di rumah Desa 

Sidomulyo. 
11 Wawancara: Dengan Bapak Idwar Yunus, pada hari sabtu tanggal 02-10-2021, di Kantor 

Desa Cemara Jaya. 
12 Wawancara: Dengan Bapak Ahmad Rasimin, pada hari sabtu tanggal 02-10-2021, di rumah 

Desa Mekar Sari. 
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konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian 

ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat 

penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, 

sehingga tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam 

menginterpretasi hasil penelitian.  

Dalam penulisan sejarah dikenal adanya pembatasan masalah 

berdasarkan tempat dan waktu. Penulis membatasi permasalahan yang menjadi 

topik penelitian yaitu secara spasial penulis membatasi penelitian ini hanya di 

kawasan Kecamatan Wasile, sebab di Kecamatan Wasile merupakan salah satu 

daerah Kecamatan penghasil padi sawah di Kabupaten Halmahera Timur, 

Provinsi Maluku Utara. Secara temporal, batasan temporal, penulis mengambil 

batasan waktunya 2000 karena pada tahun tersebut masyarakat transmigran ini 

begitu banyak mengelola lahan dan ditanami dengan tanaman padi sawah 

dengan sistem pertanian tanam jajar. Sedangkan untuk batasan akhir penulis 

mengambil sampai 2017 karena pada tahun tersebut telah ada tampak dari 

sistem pertanian petani padi sawah itu, dilihat dari sudah banyak bantuan dari 

pemerintah seperti alat-alat pertanian masyarakat dan juga pada tahun tersebut 

kehidupan petani sudah terlihat dari pemilikan barang-barang mewah dan 

perbaikan rumah petani yang sudah mulai merata. Batasan akhir penulis untuk 

mengambil perubahan-perubahan yang terjadi di Kecamatan Wasile, karena 

pada masa itulah ekonomi masyarakat meningkat. Berdasarkan permasalahan 



6 
 

tersebut penulisan ini dapat dikategorikan sebagai penulisan sejarah sosial 

ekonomi.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latas belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan ini adalah:  

1. Bagaimana perkembangan sistem pertanian padi sawah di Kecamatan 

Wasile tahun 2000-2017? 

2. Sejauh mana pengaruh sektor pertanian padi sawah terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Wasile tahun 2000-2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui secara langsung perkembangan sistem pertanian padi 

sawah di Kecamatan Wasile tahun 2000-2017.  

2. Untuk mengetahui secara langsung pengaruh sektor pertanian terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Wasile tahun 2000-

2017. 

 

 



7 
 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam penulisan ini ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat 

diperoleh yaitu, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis.  

a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Khairun. 

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam merekonstruksi peristiwa 

sejarah melalui analisis dari berbagai sumber baik sumber primer 

maupun sumber sekunder.  

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan setelah membaca skripsi ini pembaca mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai Perkembangan Sistem Pertanian Padi 

Sawah di Kecamatan Wasile.  

b. Setelah membaca skripsi ini diharapkan penulisan mengenai sejarah 

ekonomi akan semakin meningkat, karena masih banyak sejarah 

ekonomi yang belum diangkat.  

 

F. Tinjauan Pustaka.  

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa 

referensi berupa buku dan hasil penelitian atau skripsi peneliti lain yang dianggap 

berhubungan erat dan penting dalam mendukung penulisan dengan tujuan untuk 
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memperoleh penulisan yang sistematis dan ilmiah sesuai dengan permasalahan 

yang berada persis atau serupa dengan pembahasan yang akan diangkat nanti.  

Beberapa pustaka digunakan untuk penelitian ini. Salah satu referensi 

utama penelitian ini adalah Mujakar Husain dalam tulisan skripsinya pada tahun 

2019/2020 yang berjudul "Orang Jawa Di Kecamatan Wasile Pada Masa Orde 

Baru 1980-1998".13 Dalam skripsinya membahas tentang proses masuknya orang 

jawa di Wasile, Adaptasi dan interaksi sosial orang jawa di Kecamatan Wasile 

1980-1998, dan membahas tentang kehidupan ekonomi orang jawa di Kecamatan 

Wasile 1980-1998.   

Disamping itu pula ada skripsi yang ditulis oleh Antonius Kauti yang 

berjudul “Memudarnya Tradisi Padi Ladang Di Desa Golo, Sahu 1990-2010”.14 

Dalam skripsinya ini membahas tentang tradisi bercocok tanam padi ladang yang 

terdapat di suku Sahu, khususnya di Desa Golo. Dari proses ritual penanaman, 

alat-alat penanaman, pemeliharaan padi lading, dan sampai ke ritual panen padi 

serta perayaan adat di Sahu, Desa Golo. Skripsi ini bisa dijadikan perbandingan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena bisa melihat perbandingan 

antara proses penanaman padi ladang di Desa Golo dengan proses penanaman 

padi sawah di Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur.  

                                                             
13 Mujakar Husain. Orang Jawa Di Kecamatan Wasile Pada Masa Orde Baru 1980-1998. Skripsi, 

S1 Ilmu Sejarah, Faukultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun. Ternate, 2019/2020. 
14 Antonius Kauti. Memudarnya Tradisi Padi Ladang Di Desa Golo, Sahu 1990-2010. Skripsi, 

S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun. Ternate, 2018. 
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Adapula tesis yang ditulis oleh Muhammad Abdullah yang berjudul 

“Strategi Peningkatan Produksi Komoditas Padi Sawah Di Kabupaten 

Halmahera Timur”.15 Membahas tentang Potensi produksi komoditas padi 

sawah di Kabupaten Halmahera Timur, Kendala Faktor Pendorong dan 

Penghambat  pada lingkungan Internal dan Eksternal Peningatan produksi 

Komoditi Padi Sawah di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di 

Kecamatan Wasile dan  Kecamatan Wasile Timur. Faktor internal adalah hal-

hal yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari petani dan faktor 

eksternal adalah faktor- faktor dari luar petani yang terkait dengan ancaman 

dan peluang bagi pertanian komoditas padi sawah.  

Tesis yang di tulis oleh Abdul Halim Djen Kipu yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Sentra Pertanian Padi Sawah Di Kabupaten Halmahera 

Timur.”16 Membahas tentang Lokasi Lahan Padi Sawah Tersedia meliputi 

Identifikasi Lahan Padi Sawah Tersedia, Identifikasi Penggunaan Lahan Padi 

Sawah, Identifikasi Lahan Sesuai Padi Sawah Belum Dikembangkan, 

Identifikasi Lokasi Lahan Sesuai Padi Sawah Tersedia. Selain itu juga 

membahas tentang Usulan Strategi dan Aksi Pengembangan Sentra Pertanian 

                                                             
15 Muhammad Abdullah. Strategi Peningkatan Produksi Komoditas Padi Sawah Di Kabupaten 

Halmahera Timur. Tesis, S2 Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar, 

2018. https://digilib.unhas.ac.id diakses, Ternate, Senin 25-10-2021, Pukul 09:30 WIT. 
16 Abdul Halim Djen Kipu. Strategi Pengembangan Sentra Pertanian Padi Sawah Di 

Kabupaten Halmahera Timur. Tesis, S2 Perencana Dan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pasca 

Sarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2017. https://digilib.unhas.ac.id diakses, Ternate, Senin 25-

10-2021. Pukul 10:00 WIT. 

https://digilib.unhas.ac.id/
https://digilib.unhas.ac.id/
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Padi Sawah, dan Arahan pengembangan sentra pertanian padi sawah di 

Kabupaten Halmahera Timur. 

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas maka dapat menjelaskan 

penelitian yang penulis laksanakan yaitu tentang perkembangan sistem 

pertanian padi sawah di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur tahun 

2000-2017.  

Perbedaan fokus penelitian; Jika pada penelitian Mujakar Husain 

meneliti tentang Orang Jawa Di Kecamatan Wasile Pada Masa Orde Baru 1980-

1998, dalam penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap proses masuknya 

orang jawa, adaptasi dan interaksi sosial orang jawa di Kecamatan Wasile serta 

membahas tentang kehidupan ekonomi orang jawa di Kecamatan Wasile 1980-

1998.  

Kemudian peneliti Muhammad Abdullah meneliti tentang Strategi 

Peningkatan Produksi Komoditas Padi Sawah Di Kabupaten Halmahera Timur, 

dalam penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap potensi produksi komoditas 

padi sawah di Kabupaten Halmahera Timur, kendala faktor pendorong dan 

penghambat pada lingkungan internal dan eksternal peningatan produksi 

komditi padi sawah di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di Kecamatan 

Wasile dan Kecamatan Wasile Timur. Selanjutnya peneliti Abdul Halim Djen 

Kipu meneliti tentang Strategi Pengembangan Sentra Pertanian Padi Sawah 

Di Kabupaten Halmahera Timur, dalam penelitian ini lebih menitik beratkan 

terhadap lokasi lahan padi sawah tersedia meliputi identifikasi lahan padi sawah 
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tersedia, identifikasi penggunaan lahan padi sawah, identifikasi lahan sesuai 

padi sawah belum dikembangkan, identifikasi lokasi lahan sesuai padi sawah 

tersedia. Serta usulan strategi dan aksi pengembangan sentra pertanian padi 

sawah, dan arahan pengembangan sentra pertanian padi sawah di Kabupaten 

Halmahera Timur.  

Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang Perkembangan Sistem 

Pertanian Padi Sawah Di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur 

2000-2017. Sistem pertanian padi sawah dengan alat tradisional hingga ke alat 

modern dan hasil produksi panen sebagai dampak perubahan sosial ekonomi 

masyarakat petani sawah. 

 

G. Teori Dan Konsep. 

Untuk memahami proses perkembangan pertanian dan konpleksitas 

dinamika petani padi sawah di Kecamatan Wasile dari judul penelitian ini 

penulis mengenengahkan ada beberapa penulis dan penelitian yang dijelaskan 

secara teoritik dan konsepsionalnya.      

Sejak perkembagan ilmu sejarah, sejarah didefenisikan telah 

dirumuskan dan dikemukakan oleh para ahli sejarah. Kuntowijoyo Pengantar 

Ilmu Sejarah mengungkapkan, bahwa sejarah adalah suatu penyusunan atau 

penggambaran atas peristiwa masa lalu, apa yang direkonstruksi dalam sejarah 

adalah apa saja yang telah dilakukan (dikerjakan, dialami, dan dipikirkan) oleh 
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seseorang dengan kata lain seorang sejarawan memiliki otoritas (kebebasan) 

dalam melakukan penyusunan atau penggambaran.17  

Petani padi sawah yaitu pelaku yang melakukan usaha tani pada lahan 

sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis, dan 

sosial ekonomi sesuai dengan tujuan, kemampuan dan sumber daya yang 

dimiliki menghasilkan padi sawah, sebagai komoditi penting dalam sektor 

pertanian tanaman pangan bagi masyarakat Indonesia (Saribu, 2003). Ilmu yang 

menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia 

melakukan pertanian ditanahnya disebut ilmu usahatani Menurut A.T. Mosher 

(1985) Sejarah pertanian organik sebenarnya merupakan teknik bertani yang 

telah digunakan masyarakat petani sejak pertama kali mereka mengenal tentang 

bercocok tanam. Pertama kali, bercocok tanam dilakukan secara berpindah-

pindah. Sistem ladang berpindah tersebut kemudian berkembang menjadi 

sistem pertanian tradisional dengan pengelolaannya yang masih sederhana dan 

akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Namun, produksinya tidak 

mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus 

bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu diupayakan 

peningkatan produksi yang kemudian berkembang sistem pertanian 

konvensional yang memberi permasalahan baru terhadap kerusakan 

lingkungan, kesehatan manusia dan produktivitas petani. Permasalahan yang 

                                                             
17 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang 2005. Hlm. 18-19 
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dihadapi dalam pertanian konvensional tersebut dapat diselesaikan dengan 

mengembangkan pertanian organik, yang konsepnya berawal dari pemikiran 

bahwa hutan alam yang terdiri dari ribuan jenis tanaman bisa hidup subur atas 

campur tangan manusia.  

Proses perkembangan sistem Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan 

produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-

tumbuhanan. Pertanian dapat diberi arti terbatas dan arti luas. Dalam arti 

terbatas, pertanian merupakan pengelolahan tanaman dan lingkungannya agar 

memberikan suatu produk, sedangkan dalam arti luas pertanian merupakan 

pengelolahan tanaman, ternak dan ikan agar memberikan suatu produk.18 Eric 

Wolf secara antropologis dan secara historis. Dalam karyanya dalam Saurma 

Sitohang 2018 disebutkan “Pertanian adalah suatu mata pencaharian dan cara 

hidup, bukan suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Kita bisa 

mengatakan bahwa petani-petani yang mengerjakan pertanian untuk 

penanaman modal kembali dan usaha, melihat tanahnya sebagai modal dan 

komoditi, bukanlah termasuk petani akan tetapi pengusaha pertanian”.19 

Menurut Selo Soemardjan mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah 

perubahan-perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem 

                                                             
18 Soetriono dan Anik Suwandari. Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri. 

Malang: Intimedia. 2016. Hlm 1. https://repository.unej.ac.id diakses, Ternate, Jumat 10-12-2021, Pukul 

21:30 WIT. 
19 Saurma Sitohang. Dampak Sosial Teknologi Pertanian Pada Masyarakat Petani Di Desa 

Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Skripsi, S1 Antropologi, Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018. Hlm 8. https://repositori.usu.ac.id 

diakses, Ternate Jumat 10-12-2021, Pukul 22:00 WIT. 

https://repository.unej.ac.id/
https://repositori.usu.ac.id/
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sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap, dan pola tingkah laku antar 

kelompok-kelompok dalam masyarakat.20  

Secara Teori dan konsepsionalnya yang dikemukakan di atas sangat 

terkait dengan apa yang penulis lakukan tentang Perkembangan pertanian padi 

sawah di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur 2000-2017. Bahwa 

masyarakat petani di zaman modern khusunya di Kecamatan Wasile sudah 

tidak lagi disebut dengan petani tradisional. Petani Kecamatan Wasile di zaman 

modern yang mempunyai lahan milik sendiri dengan luas produksi lahan sawah 

2,5 hektar, memiliki alat produksi dan pengelolahan lahan sawah sudah 

mengikuti zaman mengerjakan lahannya sendiri.  Hampir semua kegiatan yang 

akan dikerjakan untuk pertanian di kerjakan oleh buruh tani dan di bayar dengan 

materi, aktifitas pertanian kegiatan membajak lahan dikerjakan dengan 

hantraktor, angkutan hasil produksi dengan mobil pik up, mesin perontok padi 

power thresser, pemanenan dengan combine dan proses produksi juga kerjakan 

dengan mesin rice milling unit (penggiling padi) hasil produksi yang dihasilkan 

juga meningkat dua kali panen dalam satu tahun jumlah yang dihasilkan juga 

meningkat dengan jumlah 14.951,3 ton dalam satu tahun pada tahun 2008. 

Cadangan padi atau beras mereka sangat cukup untuk setahun. Terkadang 

mereka menampung padi atau beras yang masih mempunyai banyak cadangan 

                                                             
20 Muhammad Arifuddin. Perubahan Sosial Kota Ungaran. Skripsi, S1 Ilmu Sejarah, Fakultas 

Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Semarang, 2017. Hlm 10. https://eprints2.undip.ac.id diakses, 

Ternate, Senin 25-10-2021, Pukul 12:00 WIT. 

https://eprints2.undip.ac.id/
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setelah panen. Masyarakat petani yang mengikuti perkembangan zaman ini 

lebih berpikir untuk menghasilkan lebih banyak hasil pertaniannya dan hasil 

pertanian itu akan di jual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Dengan bantuan teknologi dan tenaga manusia yang tidak terlalu 

banyak, petani dapat memproduksi hasil pertanian 2-3 kali dalam setahun. 

Pada periode sekitar tahun 1982-1988, masyarakat petani etnis Jawa 

Kecamatan Wasile masih menggunakan  tenaga  manusia  dan tenaga  hewan  

dalam membajak  sawah, memanen hasil panen dan olahan hasil produksi, 

petani hanya memproduksi padi untuk dalam kebutuhan hidup sehari-sehari dan 

kebutuhan sekolah anak-anaknya. Karena memang produksi padi Kecamatan 

Wasile ketika itu masih sedikit jumlahnya serta waktu yang dibutukan satu kali 

dalam satu tahun dan jumlahnya sedikit pula. Pada saat itu masih sedikit dan 

membutuhkan waktu satu kali panen dalam setahun. Karena petani hanya 

menghasilkan padi satu kali dalam satu tahun dan dengan jumlah yang sedikit 

pula, petani menyimpan hasil panennya untuk kebutuhan keluarga mereka 

sampai mereka menghasilkan padi di tahun berikutnya.  

 

H. Metode Penelitian.  

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh 
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fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran.21 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau.22 Nina Herlina dalam bukunya yang berjudul 

Metode Sejarah mengatakan bahwa penelitian sejarah mempunyai empat 

tahapan yaitu: (1) Heuristik (2) Kritik (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi; 

1. Heuristik.  

Heuristik atau pengumpulan data merupakan tahap awal dalam 

melakukan penelitian sejarah. Heuristik ialah metode untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan bahan, bukti, fakta, informasi atau data-data yang didapat 

berupa data tertulis. Bahan sejarah yang berupa data tertulis dapat diperoleh 

dengan cara dokumentasi.23 Penulis menggunakan sumber berupa Manuskrip, 

Majalah, Koran, dokumen-dokumen dan internet yang berkaitan langsung dan 

tidak langsung dengan masalah penelitian ini, sumber lainnya berupa sumber 

lisan yang dalam penelitian ini masih dapat dijangkau. 

Untuk memenuhi kebutuhan data-data yang dibutuhkan di dalam 

penelitian dan penulisan ini yang ada di atas maka penulis menelusuri sumber 

                                                             
21 Mardalis. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: Bumi Aksara. 2017. 

Hlm. 24 
22 Louis Gottschalk. Terjemah Nugroho Notosusanto. Mengerti Sejarah. Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 2008. Hlm 39.   
23 Sjamsudin, H. Metodologi Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1996. Hlm.  67 
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ke berbagai perpustakaan daerah Kota Ternate diantaranya, Perpustakaan 

Provinsi, Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur  dan Arsip 

Kabupaten Halmahera Timur, Perpustaaan IAIN Ternate, Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Perpustakaan Universitas Khairun, 

dan Kantor Wilayah Kecamatan Wasile.  Yang masih berkaitan atau relefansi 

dengan masalah penelitian ini.  

Pada bulan Oktober tanggal 08 tahun 2021 Di Kecamatan Wasile 

penulis mengunjungi perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, 

Kantor Dinas Pertanian dan UPTD pertanian Kecamatan Wasile dengan 

berharap jika ada buku atau majalah pertanian yang pernah membahas masalah 

ini. Upaya ini tidak banyak membantu karena perputakaan Daerah Kabupaten 

tidak memiliki koleksi kajian/studi tentang perkembangan system pertanian 

padi sawah di Kecamatan Wasile, yang tersimpan adalah beberapa data-data 

dalam bentuk file di komputer yang membahas angka-angka mengenai 

pertanian secara umum. Serta program tentang pertanian yang direncanakan 

tetapi tentang perkembangan system pertanian padi sawah di Kecamatan 

Wasile belum ada yang membahas. 

Pada bulan Juli tanggal 09 tahun 2021 penulis berkunjung di beberapa 

perpustakaan Kota Ternate; Di perpustakan umum Universitas Khairun penulis 

menemukan beberapa penelitian yang membahas sejarah pertanian berkaitan 

dengan budaya misalnya skripsi yang ditulis oleh Antonius Kauty Memudarnya 

Tradisi Padi Ladang Di Desa Golo, Sahu 1990-2010 dalam skripsi ini 
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memperoleh sedikit uraian sejarah pertanian padi sawah (Antonius Kauty, 2011). 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mujakar Husain Orang-Orang Jawa di 

Kecamatan Wasile 1980-1998 dalam skripsi ini memuat tentang transmigrasi 

orang jawa di Kecamatan Wasile (Mujakar Husain, 2019/2020).  

Kemudian pada bulan Oktober tanggal 25 tahun 2021 di Ternate penulis 

mengunjungi situs-situs internet, ditemukan penelitian yang membahas tentang 

pertanian padi sawah di Kabupaten Halmahera Timur ditulis oleh Abdul Halim 

Djen Kipu yang berjudul Strategi Pengembangan Sentra Pertanian Padi Sawah 

Di Kabupaten Halmahera Timur. Penulis adalah mahasiswa Program Studi 

Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas 

Hasanuddin Makassar (Abdul Halim Djen Kipu, 2017). Selain itu penelitian 

yang ditulis oleh Muhammad Abdullah yang berjudul Strategi Peningkatan 

Produksi Komoditas Padi Sawah Di Kabupaten Halmahera Timur. Penulis 

adalah mahasiswa Program Studi Agribisnis, Sekolah Pasca Sarjana, 

Universitas Hasanuddin Makassar (Muhammad Abdullah, 2018). Adapun 

penelitian yang membahas tentan persiapan pemekaran Daerah Kabupaten 

yang ditulis oleh Rismanto Ridwan yang berjudul  Persiapan Pemekaran 

Daerah Kabupaten Wasile Dari Kabupaten Induk Halmahera Timur Menurut 

PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan 

Penggabungan Daerah. Penulis adalah mahasiswa program Studi Ilmu Hukum, 

Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 

(Rismanto Ridwan, 2016).  
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Selanjutnya pada bulan Desember tanggal 10 tahun 2021 di Ternate 

mengunjungi situs-situs internet, penulis menemukan tulisan yang ditulis oleh 

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Halmahera Timur dengan Balai 

Pengkaji Teknologi Pertanian Maluku Utara yang berjudul Road Map 

Pengembangan Komoditas Padi Kabupaten Halmahera Timur. Buku ini 

membahas tentang pertanian di Kabupaten Halmahera Timur (Dinas Pertanian 

Dan Peternakan Kabupaten Halmahera Timur dengan Balai Pengkaji Teknologi 

Pertanian Maluku Utara, 2007). Selain itu juga penulis menemukan tulisan 

yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur yang 

berjudul Kecamatan Wasile Dalam Angka 2010, Kecamatan Wasile Dalam 

Angka 2011, Kecamatan Wasile Dalam Angka 2012, Kecamatan Wasile Dalam 

Angka 2013, Kecamatan Wasile Dalam Angka 2014, Kecamatan Wasile Dalam 

Angka 2015, Kecamatan Wasile Dalam Angka 2016, Kecamatan Wasile Dalam 

Angka 2017, Kecamatan Wasile Dalam Angka 2018. Tulisan ini memuat 

tentang gambaran umum Kecamatan Wasile dari tahun 2010-2018 mengenai 

kondisi geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, industry dan 

energy, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi,   

Berikutnya penulis juga menemukan tulisan yang ditulis oleh Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur yang berjudul Statistik Daerah 

Kabupaten Halmahera Timur 2015. Tulisan ini memuat tentang gambaran 

umum Kabupaten Halmahera Timur mengenai kondisi geografis, 

pemerintahan, penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahaan 
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dan lingkungan, pembangunan manusia, pengeluaran penduduk, pertanian, 

tambang dan energi, industri dan perdagangan, transportasi dan komunikasi, 

dan pendapatan regional. Selain itu juga penulis menemukan Undang-Undang 

Republik Indonesia. Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi 

Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Transmigrasi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 22. Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 No.79) Sebagai 

Undang-Undang. 

Wawancara mendalam, pada penelitian lapangan yang penulis lakukan 

di Kecamatan Wasile wawancara terlebih dahulu penulis lakukan pada infoman 

kunci untuk mendapatkan keterangan mengenai informan-informan yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti. Selanjutnya 

informan yang penulis wawancarai ketua kelompok tani yang menjabat dalam 

struktur kepengurusan kelompok tani di Kecamatan Wasile. Penulis juga 

mewawancarai beberapa orang yang berdomisili di Desa Subaim, Desa Cemara 

Jaya, Desa Batu Raja, Desa Bumi Restu, Desa Mekar Sari, Desa Gulapapo, dan 

Desa Waisuba maupun orang yang berdomisili di Satuan Pemukiman Tiga    

(SP 3), Satuan Pemukiman Empat (SP 4), Satuan Pemukiman Lima (SP 5), dan 

Satuan Pemukiman Enam (SP 6). Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis 

ajukan kepada informan adalah dinamika historis Kecamatan Wasile dan 
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perkembangan pertanian padi sawah di Kecamatan Wasile, proses perjalanan 

teknologi pertanian padi sawah yang digunakan oleh petani, bentuk-bentuk 

kebijakan pemerintah, proses penanam hingga pemasaran padi sawah dan 

dukungan langsung terhadap pengembangan hasil produksi pertanian padi 

sawah.  

2. Kritik 

Tahapan berikutnya, setelah sumber yang telah dikumpulkan adalah 

kritik sumber untuk mencari ontentisitas sumber yang telah dikumpulkan 

(diperoleh).24 Tindakan penilaian atau kritik sumber dilakukan untuk mencapai 

keabsahan sumber yang dilakukan melalui penilaian intern dan kritik ekstern.25  

Langkah pertama penilaian ekstern penulis melakukan pemeriksan 

ulang dengan cara melihat dan menelaah atau menkaji secara teliti sumber-

sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Penilaian ekstern ini bertujuan 

untuk melihat keaslian sumber apakah sumber yang digunakan itu asli atau 

tidak. Penulis dapat melihat keaslian sumber dengan cara melihat tahun terbit, 

judul, nama penulis apakah bahan (data) yang didapat benar-benar sejaman 

dengan masalah yang diteliti. Seperti masalah pada Dokumen Data Pertanian 

Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Tengah, dokumen data pertanian 

Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur yang ditulis sendiri oleh Dinas 

                                                             
24 Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah.  Terjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas 

Indonesia. 2008. Hlm 18. 
25 Abdurrahman, D.  2007.  Metodelogi Penelitian Sejarah.  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media. 

2007. Hlm 68. 
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Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah dan Dinas Kabupaten Halmahera 

Timur. 

Di tahap penilaian intern dilakukan oleh peneliti untuk meneliti kembali 

sumber yang telah terbukti otentitasnya, dalam hal ini akan di uji kembali 

dengan kredibilitasnya. Dengan melihat substansi pada isi dokumen yang 

terkait sehingga dapat dibandingkan dengan sumber lain yang terkait, sehingga 

memperoleh kebenaran suatu fakta yang dapat dipercaya kebenaranya.26  

3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. 

Itu sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran 

penulis, data tidak bisa berbicara. Penulis yang jujur akan mencantumkan data 

dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat kembali dan 

menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektifitas penulis sejarah diakui, tetapi 

untuk dihindari.27 

Tahap ini penulis berupaya untuk mempelajari sumber dan 

membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Penulis melakukan 

penjabaran dan pemishan terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai 

sumber. Fakta-fakta yang diperoleh penulis kemudian disusun secara urutan-

urutan perkembangan sehingga membentuk fakta masuk akal dan sebenarnya 

                                                             
26 Sjamsudin, H. Metodologi Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1996. Hlm. 105. 
27 Nina Herlina. Metode Sejarah. Satya Historika, Bandung. Edisi Revisi 2020. Hlm 58 
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(objektif) yang berdasarkan pada maslah yang diteliti oleh penulis yaitu 

“Perkembangan Sistem Pertanian Padi Sawah Di Kecamatan Wasile, 

Kabupaten Halmahera Timur Dari Tahun 2000 Sampai Dengan 2017”  

4. Penulisan Sejarah (Historiografi) 

Setelah  melakukan  proses  interpretasi  dan  analisis,  proses  kerja 

mencapai  tahap  akhir  yaitu  historiografi  atau  penulisan  sejarah.  Proses 

penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain 

dapat disatukan, sehingga menjadi satu perpaduan yang logis dan sistematis 

dalam bentuk deskripsi atau narasi secara kronologis. Menulis sejarah 

merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk 

memahami sejarah.  

Historiografi persentasinya yaitu lukisan sejarah, menggambarkan 

tentang peristiwa masa lalu yang disebut sejarah. Penelitian ini hendaknya 

mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari awal sampai 

penarikan kesimpulan. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan 

sejarah. Pada tahap ini penulis sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan 

tertentu untuk menjaga standar mutu citra sejarah.28 Tahap ini merupakan tahap 

akhir untuk menyampaikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan skripsi yang 

berjudul Perkembangan Sistem Pertanian Padi Sawah di Kecamatan Wasile, 

Kabupaten Halmahera Timur yang mulai terhitung sejak tahun 2000-2017. 

                                                             
28 Sartono Kartodirjo. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. 

1992. Hlm 90-91. 
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I. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika 

pembahasan seperti, dibawah ini: 

Pada BAB I, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan.  

Di BAB II, menguraikan Ikhwal Kecamatan Wasile, Kondisi Geografis, 

Topografis, Kependudukan, Kehidupan Sosial Budaya Ekonomi dan 

Kecamatan Wasile dengan Dinamika Kesejarahannya. 

BAB III, menguraikan Perkembangan Pertanian Padi Sawah, meliputi 

Teknologi Pertanian, Produksi, Ketenaga Kerjaan, Perubahan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat petani di Kecamatan Wasile, dan Pertanian padi sawah 

dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah periode 1981-2003 dan Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur periode 2003-2017. 

BAB IV, Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 


