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ABSTRAK 

Kemiskinan petani padi sawah merupakan masalah faktual yang ada di tengah-tengah 

masyarakat yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya dan strategi penaggulangannya. 

Masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya, sehingga para petani padi sawah di Desa 

Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa masih saja miskin, tidak dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar/pokok sandang, pangan dan papan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan petani 

padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemiskinan petani padi sawah di desa 

Pallantikang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta 

sanitasi lingkungan yang buruk, ketiadaan sumberdaya lahan sawah milik sendiri, yang 

diperburuk oleh pengadaan dan distribusi pupuk/benih sulit diperoleh, produktivitas dan 

teknologi tani kurang intensif dilakukan, sehingga kualitas hasil panen terus menurun, 

menyebabkan pendapatan para petani rendah.  

Kata kunci: Petani, padi sawah, kemiskinan 

 

 

ABSTRACT  

Poverty of peasants is one the factual problem that exixt in the middle of the society that 

needs to be solved. Still find problem in the implementation so the peasants in Pallantikang 

cillage, in Pattalassang subdistrict, in Gowa district still in poor, can not fulfill al the 

need. The research purposes to analized and deskribe causes of poverty of peasants 

factors. The reserach result showed that the poverty of peasants in Pallantikang can be 

seen from the education level and low skill, and also bad environment, there’s no own field 

and getting worst by the difficulties of fertilizer distribution, the productivity and 

technology are less intensive to be done, so that the quality of the harvest more decrease, 

that cause the income of the peasants still low.   

Keywords: Farmer, paddy rice, poverty 

 

 

PENDAHULUAN 

Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh 

manusia/masyarakat, sebab dalam kondisi 

seperti itu mereka dalam keadaan serba 

kekurangan, tidak mampu mewujudkan 

berbagai kebutuhan utamanya di kehidup-

annya terutama dari segi material. Akibat 

ketidakmampuan material tersebut, orang 

miskin mengalami kesulitan untuk me-
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menuhi kebutuhan gizinya, memperoleh 

pendidikan, modal kerja, dan sejumlah ke-

butuhan utama lainnya. Akibat lain yang 

ditimbulkan dari kemiskinan tersebut ada-

lah kurangnya harga diri, moralitas yang 

rendah, dan kurangnya kesadaran ber-

agama.  

Menurut Arraiyyah (2007), pembahasan 

tentang kemiskinan biasanya berkisar 

pada dua hal utama, yaitu faktor-faktor 

penyebab timbulnya kemiskinan dan cara-

cara yang dapat ditempuh untuk menang-

gulanginya dengan memanfaatkan faktor-

faktor pendukung dan penghambat ke arah 

itu. Beberapa hasil studi yang telah di-

lakukan menyimpulkan bahwa karak-

teristik utama dan penyebab utama ke-

miskinan pada wilayah miskin mencakup: 

1) sumberdaya alam, 2) teknologi dan 

unsur pendukungnya, 3) sumberdaya ma-

nusia, dan 4) sarana dan prasarana ter-

masuk kelembagaan (Sutanto, 2010).   

Terkait dengan penjelasan di atas, pers-

oalan kemiskinan terhadap petani padi 

sawah di Desa Pallantikang Kecamatan 

Pattalassang Kabupaten Gowa bukan ha-

nya sekedar berapa jumlah dan persen-

tasenya, tetapi yang perlu diperhatikan 

adalah tingkat kedalaman dan keparahan 

dari kemiskinan tersebut. Pemerintah Da-

erah Kabupaten Gowa yang memiliki 

peran dan tanggung jawab terhadap warga 

masyarakatnya selain harus mampu mem-

perkecil jumlah penduduk miskin, kebi-

jakan kemiskinan yang digariskan seyog-

yanya harus bisa menjadi acuan pelak-

sanaan kebijakan untuk mengurangi ting-

kat kedalaman dan keparahan dari kemis-

kinan di kalangan petani padi sawah.  

Sajogyo (1982) mengemukakan bahwa 

paling mudah menemukan ukuran kemis-

kinan pada tingkat ekonomi rumah tangga, 

yaitu tingkat mencapai kecukupan dalam 

hal kebutuhan dasar manusia, khususnya 

kebutuhan fisik: pangan dan bukan pa-

ngan (perumahan, pakaian, jasa). Dalam 

hal pangan ada ukuran obyektif berdasar-

kan ilmu gizi, berupa ukuran kecukupan 

pangan kalori perorangan per hari 

(Abustam dan Irwansyah, 2010).  

Kemiskinan dan keterbelakangan terjadi 

bukan karena masyarakat sejak semula 

tidak memiliki faktor-faktor dinamis. Me-

reka miskin dan terbelakang karena ke-

sempatan tidak diberikan kepada mereka 

atau karena berbagai kesempatan sudah 

dihancurkan dan hilang dari jangkauan 

mereka.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Di-

nas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Gowa, diketahui bahwa jumlah penduduk 

di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattal-

lassang adalah 2847 orang dengan sebaran 

1364 orang penduduk pria, dan 1483 

penduduk wanita. Dari jumlah penduduk 

tersebut, 598 di antaranya adalah petani, 

dan 280 orang lainnya adalah buruh tani 

yang dapat dikategorikan sebagai pendu-

duk miskin, khususnya rumah tangga 

petani padi sawah. Kemiskinan petani 

padi sawah di desa ini dapat diidentifikasi 

dari tiga kebutuhan dasar mereka, yaitu 

walaupun keadaan rumah sudah batu-bata, 

tetapi tidak menggunakan plafon, lantai 

rumah semen, Sementara kondisi sanitasi 

lingkungan untuk keperluan mandi, cuci, 

dan kakus (MCK) belum memenuhi per-

syaratan kesehatan, bahkan beberapa ru-

mah tangga petani padi sawah tidak 

memiliki sarana MCK. Dari segi tingkat 

pendidikan, anggota keluarga petani padi 

sawah hanya sampai pada tingkat pendi-

dikan SMP atau SMA, sedangkan para 

petani sendiri umumnya tidak pernah me-

ngenyam bangku pendidikan formal. Pada 

aspek kesehatan, ketika anggota keluarga 

perlu pengobatan, biasanya mereka hanya 

membeli obat-obatan di warung-warung 

terdekat atau hanya ke puskesmas, dengan 

alasan bahwa untuk ke dokter membutuh-

kan biaya yang mahal, sedangkan mereka 

tidak memiliki cukup uang untuk keper-

luan tersebut. Ketiga kebutuhan dasar di 

atas disebabkan tingkat pendapatan petani 
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padi sawah cukup rendah bahkan cende-

rung tidak menentu, karena pengolahan 

tanah persawahan ikut dipengaruhi oleh 

faktor alam.      

Peneliti mengasumsikan bahwa, kemis-

kinan petani padi sawah di desa tersebut 

dipengaruhi oleh dua penyebab utama, 

yaitu kemiskinan akibat struktural dan 

kultural. Kemiskinan struktural sangat di-

mungkinkan karena keterbatasan petani 

padi sawah dalam mengakses jaringan dan 

struktur sosial yang mendukung dalam 

mendapatkan kesempatan peningkatan 

produktivitas lahan pertaniannya. Dengan 

kata lain kemiskinan struktural adalah 

kemiskinan yang muncul bukan karena 

ketidakmampuan petani padi sawah, me-

lainkan akibat ketidakmampuan sistem 

dan struktur sosial dalam menyediakan 

kesempatan-kesempatan yang memung-

kinkan si miskin dapat bekerja. Struktur 

sosial tersebut tidak mampu menghubung-

kan masyarakat dengan sumber-sumber 

yang tersedia, baik yang disediakan oleh 

alam, pemerintah maupun masyarakat 

yang ada di sekitarnya. Pihak yang ber-

peran besar dari terciptanya kemiskinan 

struktural petani padi sawah adalah Pe-

merintah Kabupaten Gowa, karena Peme-

rintah daerah memiliki kekuasaan dan 

kebijakan, tetapi tidak ada regulasi yang 

jelas terhadap peningkatan kesejahteraan 

petani padi sawah di Desa Pallantikang 

Kecamatan Pattalassang. Demikian halnya 

dengan kemiskinan kultural, karena para 

petani merasa apa yang dirasakan sudah 

dirasakan cukup untuk menjalani kehi-

dupannya, atau mungkin juga karena me-

rasa bahwa hal tersebut sudah menjadi 

takdir mereka, dengan demikian cende-

rung menerima keadaannya sebagaimana 

biasa, mengingat mereka merupakan pe-

tani guram dan petani tunakisma (petani 

tak bertanah). 

Berdasarkan penjelasan terhadap permasa-

lahan kemiskinan yang dihadapi petani 

padi sawah di Desa Pallantikang, Keca-

matan Pattalassang menarik perhatian 

penulis untuk melakukan penelitian dan 

kajian mendalam terhadapnya, sehingga 

dapat diketahui faktor apa saja yang me-

nyebabkan fenomena kemiskinan petani 

padi sawah masih terjadi bahkan berke-

panjangan hingga saat ini. Upaya peneli-

tian perlu dilakukan sehingga faktor-fak-

tor penyebab dan penghambat terjadinya 

kemiskinan petani padi sawah di Desa 

Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, 

Kabupaten Gowa dapat dideskripsikan 

dan dianalisis, sekaligus memberikan pe-

mecahan masalahnya, mengingat upaya 

penanggulangan kemiskinan petani padi 

sawah dapat dilakukan melalui kedua as-

pek (struktur dan kultur), keterlibatan aktif 

Pemerintah Daerah seperti pemberian ban-

tuan modal atau bibit dan pupuk, melalui 

program-program pemberdayaan masya-

rakat tani, misalnya program PNPM Man-

diri, sedangan perubahan persepsi petani 

padi sawah terhadap keadaannya harus 

dirubah melalui pembinaan dan pember-

dayaan program penanggulangan kemis-

kinan.  

 

 

BAHAN DAN METODE 

Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kua-

litatif. Penelitian kualitatif dapat didesain 

untuk memberikan sumbangannya terha-

dap teori, praktis, kebijakan, masalah so-

sial, dan tindakan. Penelitian dilaksanakan 

di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattal-

lassang, Kabupaten Gowa.  

 

Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah kemiskinan 

petani padi sawah di Desa Pallantikang 

Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Go-

wa, berikut faktor penyebabnya, serta 

akibat (konsekuensi) yang ditimbulkan-

nya.         
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Informan dan Sumber Data 

Penentuan informan dilakukan dengan 

teknik purposive sampling. Kriteria utama 

calon informan dalam penelitian ini ada-

lah petani penyakap dan buruh tani  yang 

tergolong miskin sesuai dengan indikator 

atau kriteria BPS. Berdasarkan hal terse-

but, maka data yang diperoleh berupa data 

kualitatif dari sumber data, yang dapat 

dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) 

sumber data primer, adalah informan, dan 

(2) sumber data sekunder, berupa catatan 

lapangan observasi, buku, artikel, laporan 

hasil penelitian, kerangka teori dan doku-

men yang relevan dengan kajian pene-

litian.   

 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi  

Observasi dilakukan sebelum dan selama 

penelitian berlangsung. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam observasi adalah:  

a. Observasi berturut-turut dilakukan se-

cara berkesinambungan sejak tanggal 

12 Februari 2011 hingga 1 Maret 

2011.  

b. Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

kondisi perumahan, sanitasi lingkung-

an, ketersediaan sarana dan prasarana 

desa (infrastruktur), pola dan keter-

sediaan pemenuhan hidup sehari-hari 

para petani.  

c. Aspek-aspek yang telah diamati 

dicatat dan dituangkan menjadi catatan 

la-pangan untuk dipergunakan sebagai 

da-ta pendukung (sekunder) dalam 

meng-interpretasikan data hasil pene-

litian.  

 

Wawancara Mendalam (in-depth inter-

view) 

Wawancara dimaksudkan untuk memper-

oleh informasi langsung dari sumber data 

primer secara lisan yang terdiri dari 10 

orang petani, 1 orang penyuluh tani, dan 2 

orang ketua kelompok tani. Bentuk wa-

wancara yang digunakan tidak berstruktur, 

yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan 

tidak berpola tetapi sesuai dengan fokus-

fokus masalah. Langkah-langkah yang di-

tempuh dalam wawancara adalah:  

1. Peneliti berada di lokasi penelitian, 

dan meminta kesediaan petani yang 

ditemui untuk keperluan wawancara.  

2. Membangun/menjalin komunikasi ke-

pada para informan.  

3. Menjelaskan maksud dan tujuan ke-

giatan penelitian kepada informan.  

4. Mengajukan butir pertanyaan-perta-

nyaan sesuai fokus-fokus masalah.  

5. Merekam wawancara/dialog antara pe-

neliti dan informan.   

6. Mencatat secara singkat informasi dari 

informan.  

7. Hasil wawancara di deskripsikan, di-

tuangkan/dalam bentuk catatan. 

8. Memilah hasil wawancara sesuai de-

ngan fokus-fokus masalah.  

9. Mendokumentasikan gambar kegiatan 

wawancara antara peneliti dan infor-

man.  

 

Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memper-

oleh data sekunder. Langkah-langkah 

yang dilakukan terkait dengan dokumen-

tasi adalah:  

1. Mengumpulkan sejumlah buku seba-

gai sumber referensi yang terkait de-

ngan kajian penelitian.  

2. Mengumpulkan sejumlah artikel atau 

laporan hasil penelitian relevan dari 

berbagai sumber internet, situs atau 

blog.   

3. Menyalin/menggandakan data statistik 

tentang Gowa Dalam Angka tahun 

2011 dari Badan Pusat Statistik Kabu-

paten Gowa.  

4. Merekam/mencatat data kelompok 

tani Desa Pallantikang dari Ketua 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

setempat di sela-sela observasi la-

pangan.  
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Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara berulang-

ulang sampai peneliti memperoleh data 

yang akurat dan dapat dipertanggung ja-

wabkan hasilnya. Dalam melakukan anali-

sis data, ada tiga tahap utama yang di-

laksanakan peneliti, yaitu: 1) tahap reduk-

si data, 2) tahap penyajian dan pengolahan 

data, dan 3) tahap penarikan kesimpulan.   

 

Teknik Pengabsahan Data 

Informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber dan metode pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif divalidasi me-

lalui teknik triangulasi sumber dan me-

tode.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemiskinan Petani Padi Sawah  

Tingkat pendapatan merupakan salah satu 

ukuran untuk melihat tingkat kesejah-

teraan masyarakat. Khusus pada petani 

padi sawah berlahan sempit, yang secara 

nyata akses terhadap lahan yang dimiliki 

amat terbatas. Namun bukan berarti bah-

wa mereka termasuk golongan miskin 

karena masih ada akses lain yang dimiliki 

(pendidikan, tenaga kerja) dan dapat di-

manfaatkan. Selain faktor internal, pen-

dapatan rumah tangga juga dipengaruhi 

oleh faktor eksternal, yaitu seperti aksesi-

bilitas sarana dan prasarana wilayah se-

hingga dapat mempengaruhi tingkat mo-

bilitas seseorang demikian pula dalam 

pemasaran hasil. Dalam sebuah keluarga, 

utamanya pendapatan dibelanjakan kebu-

tuhan pokok seperti makanan, pendidikan, 

dan kesehatan. Untuk penduduk miskin, 

hampir seluruh penghasilan dibelanjakan 

kebutuhan pokok, sehingga tidak tersisa 

untuk hal lain. Semakin besar persentase 

belanja kebutuhan pokok, semakin miskin 

keluarga tersebut. 

Berdasarkan tingkat penghasilan petani, 

hasil analisis menunjukkan bahwa  asumsi 

yang dapat dibangun terhadap penghasilan 

yang diperoleh para petani jika rata-rata 

hanya memiliki luas lahan 10-35 are yang 

menghasilkan 50 karung padi ukuran 20 

Kg, dengan harga pasaran Rp. 4.000 per 

liter, maka hasil yang diperoleh kurang 

lebih hanya Rp. 900.000 per satu kali 

masa panen rentang waktu 3 bulan. Di-

asumsikan, jika penghasilan tersebut harus 

di bagi kepada tiga orang anggota ke-

luarga, maka rata-rata yang diperoleh 

hanya Rp. 300.000 per anggota keluarga, 

masih harus dibagi dua belas bulan di-

peroleh Rp. 25.000 per anggota keluarga. 

Tentu saja penghasilan tersebut tidak 

dapat memenuhi dan jauh dari standar 

kebutuhan rumah tangga sebagaimana 

konsep kemiskinan yang menggunakan 

indikator bersifat materi seperti kepe-

milikan harta benda, income perkapita, 

maupun konsumsi sebagaimana Badan 

Pusat Statistik (BPS) menggunakan indi-

kator konsumsi sebesar 2.100 kalori/per-

kapita perhari untuk kebutuhan makanan, 

atau yang disetarakan dengan pendapatan 

di bawah Rp. 10.000,- perkapita perhari.  

Pendapat yang diperoleh para petani padi 

sawah dipergunakan untuk berbagai ke-

perluan memenuhi kebutuhan rumah tang-

ga, terutama tiga kebutuhan pokok/dasar 

keluarga, yaitu: sandang, pangan dan 

papan. Keterpenuhan kebutuhan sandang 

merupakan salah satu aspek penting bagi 

rumah tangga dalam mempertahankan ke-

hidupannya, dan untuk dapat berkomuni-

kasi dengan lingkungan sosialnya yang 

memberikan nilai dan norma atau etika 

bermasyarakat. Kebutuhan sandang seper-

ti pakaian, merupakan kebutuhan primer 

dan tidak dapat ditunda pengadaannya.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

BKKBN Kabupaten Gowa (2010), di 

Desa Pallantikang, indikator keterpenuhan 

kebutuhan sandang adalah jika seluruh 

anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk digunakan di rumah, di 

tempat kerja, di sekolah dan bepergian. 
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Kondisi rill para petani menunjukkan 

bahwa,  rata-rata kepala rumah tangga dan 

anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk dipergunakan dalam ber-

bagai kesempatan dan waktu, di rumah, di 

sekolah, di sawah, atau untuk bepergian, 

bahkan di saat perayaan hari-hari besar 

agama Islam seperi lebaran idul fitri dan 

idul adha kepala keluarga senantiasa 

mengupayakan pengadaan pakaian baru 

untuk anggota keluarganya. 

Pendapatan para petani padi sawah (pe-

nyakap dan buruh tani) yang rendah juga 

harus dikeluarkan untuk kebutuhan pa-

ngan. Walupun jauh dari syarat makanan 

bergizi empat sehat lima sempurna, hal 

dianggap penting bagi para petani adalah 

kebutuhan makanan terpenuhi, terlepas 

dari bergizi atau tidak bergizi. Sementara 

itu, kebutuhan papan cukup sederhana. 

Walaupun rumah para petani umumnya 

terbuat dari bahan semen (rumah batu), 

namun dinding rumah rata-rata tidak di 

plester halus. Alasannya ketiadaan biaya, 

mengingat bangunan rumah dibangun dari 

hasil ganti rugi lahan sawah dari pemilik 

padang golf yang berada di desa tersebut.   

Berdasarkan informasi wawancara dengan 

para informan (petani), diperoleh gam-

baran bahwa, dari total pendapatan rumah 

tangga petani penyakap memperlihatkan 

adanya ketimpangan yang sangat tinggi 

antara rumah tangga petani penggarap 

dengan petani penyakap dan buruh tani. 

Disparitas pendapatan antara pendapatan 

penggarap yaitu kurang lebih sebesar Rp. 

2.500.000 per satu kali masa panen. 

Keragaman pendapatan antara petani padi 

sawah di Desa Pallantikang menurut pe-

nulis ikut dipengaruhi oleh beberapa hal, 

antara lain: 1) Keragaman sumber mata 

pencaharian/pekerjaan rumah tangga, se-

hingga rumah tangga dapat memiliki 

sumber pendapatan secara mudah dan 

beragam, 2) aksesibilitas yang baik dari 

suatu wilayah akan mendorong semakin 

baiknya arus output pertanian ke luar 

wilayah sehingga memudahkan pemasar-

an produk dan mobilitas tenaga kerja 

untuk bekerja di luar desanya akan se-

makin mudah, dan 3) dalam hal usaha 

tani, dengan adanya keragaman komoditas 

yang diusahakan mendorong pendapatan 

lebih beragam dan besar, terutama untuk 

komoditas-komoditas yang memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi.  

Berdasarkan tingkat pendapatan kepala 

keluarga tersebut, terdapat keragaman 

sumber pendapatan rumah tangga ter-

hadap total pendapatan rumah tangga, 

baik dari pertanian maupun non-pertanian 

menunjukkan bahwa pada rumah tangga 

petani padi sawah penyakap dan buruh 

tani sumber pendapatannya terbatas dan 

petani cenderung lebih banyak mengalo-

kasikan waktunya pada kegiatan usaha 

tani yang dilakukannya selama ini, se-

hingga keragaman sumber pendapatannya 

relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya. 

Rendahnya tingkat pendidikan petani se-

bagaima informasi wawancara di atas, 

berbanding lurus dengan data statistik 

Tingkat pendidikan di Desa Pallantikang 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 menginformasikan bahwa, dari 

2874 warga, terdapat 475 orang tidak 

pernah merasakan pendidikan formal, 

sedangkan 1365 orang hanya memper-

oleh/merasakan atau menamatkan tingkat 

pendidikan dasar (SD dan SMP), semen-

tara itu 475 orang menamatkan pendidik-

an tingkat SMA, begitu pula yang men-

capai tingkat pendidikan pada perguruang 

tinggi (38 orang). 

Penulis berasumsi bahwa, ketersediaan 

pendidikan gratis untuk para petani dan 

anak-anaknya, terutama anak usia sekolah 

adalah hal utama agar ekonomi perdesaan 

tumbuh dan kecepatannya pun akan terus 

bertambah. Tetapi, jika banyak orang 

muda usia produktif dan yang potensial 

tidak memperoleh pendidikan yang layak, 
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pertumbuhan ekonomi akan berkurang, 

karena desa akan kehilangan penggerakan 

ekonomi. Sedangkan bagi para petani 

yang tergolong usia produktif, pendidikan 

dan latihan keterampilan bertani berikut 

adaptasi teknologi yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan pertaniannya ha-

rus diberikan. Oleh karena itu, pelak-

sanaan pendidikan formal dan pelatihan 

keterampilan di seluruh desa harus me-

libatkan selurh komponen penyelenggara 

negara/Pemerintahan dan segenap stake-

holder di tingkat kabupaten, dalam hal ini 

pemerintah Kabupaten Gowa melalui ke-

terlibatannya dalam upaya mensejahtera-

kan para petani. 

 

 

Tabel 1.  Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Pallantikang 

No Mata Pencaharian Jumlah (Orang) Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Buta Huruf  

Tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA  

Tamat peguruan tinggi  

496 

475 

735 

630 

475 

36 

17,42 

16,68 

25,81 

22,12 

16,68 

1,26 

 Jumlah  2847 100 

 Sumber: Arsip Kantor Desa Pallantikang, Februari 2011 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

para petani, maka tingkat pendidikan 

petani yang rendah diasumsikan dapat 

terjadi karena tiga hal, yaitu:  

1. Besarnya biaya perolehan pendidikan. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan un-

tuk memperoleh pendidikan bila di-

bandingkan antara pendapatan yang 

diperoleh petani menyebabkan mereka 

enggan bersekolah.  

2. Fasilitas pendidikan yang terbatas. 

Kondisi ini menyebabkan kesempatan 

masyarakat untuk memperoleh pendi-

dikan semakin kecil karena terbatas-

nya fasilitas pendidikan yang ada dan 

tingginya biaya pendidikan bagi mere-

ka dan anak-anaknya. Selain itu, kon-

disi ini menimbulkan kesulitan bagi 

para petani untuk melanjutkan pendi-

dikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Walaupun kendala yang dihadapi para 

petani setempat adalah kesulitan bagi 

mereka untuk memperoleh pendidikan 

ataupun meneruskan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, namun para 

petani tidak sulit dalam memperoleh 

informasi global. Hal ini disebabkan 

karena pada umumnya masyarakat 

setempat memiliki TV dan radio. Se-

hingga, bagi mereka yang ingin meng-

akses informasi maka dapat diperoleh 

melalui acara yang ditayangkan di 

dalam radio dan TV.  

Tidak ada keinginan untuk berubah para 

petani merasa bahwa, tidak ada jalan lain 

selain menjadi penyakap karena ketiadaan 

lahan sendiri. Oleh karena itu, mereka 

memperbantukan dirinya pada pemilik 

lahan dengan upah tertentu dengan cara-

cara yang telah disepakati. Walaupun para 

petani penyakap ini sudah berupaya men-

cari pekerjaan lainnya, tetapi hal tersebut 

hanya sebagai upaya untuk menutupi ke-

butuhan hidup sehari-hari, tanpa ada pe-

rencanaan dan pengelolaan hasil sebagai 

investasi masa depan. 
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Salah satu hal pokok keterpenuhan ke-

butuhan dasar manusia adalah layanan 

kesehatan dan sanitasi lingkungan tempat 

tinggal. Kondisi kesehatan keluarga yang 

baik merupakan potensi produktivitas eko-

nomi rumah tangga, dengan kata lain 

kesehatan anggota keluarga diperlukan 

dalam menjamin pencapaian tingkat kese-

jahteraan keluarga. 

Keterpenuhan kebutuhan kesehatan para 

petani, sesungguhnya masih dapat diop-

timalkan lagi. Oleh karena itu, beberapa 

upaya peningkatan kesejahteraan hidup 

masyarakat melalui kesehatan dapat di-

lakukan melalui program-program peng-

obatan gratis, kunjungan puskesmas ke-

liling serta penyediaan sarana dan pra-

sarana kesehatan, minimal Puskesmas 

berikut tenaga teknis kesehatan yang pro-

fesional dan berkompeten, sehingga dapat 

dimanfaatkan seluruh masyarakat desa 

untuk memperoleh layahan kesehatan. 

Pencegahan penyakit yang dapat meng-

ganggu kesehatan juga dapat dilakukan 

melalui penyuluhan dan pengadaan sarana 

layanan kesehatan umum lainnya, semen-

tara untuk anak-anak balita petani, nutrisi 

dan makanan tambahan yang bergizi se-

baiknya sering diberikan secara cuma-

cuma, demikian pula imunisasi, kegiatan-

kegiatan ini dapat dilakukan melalui pos 

pelayanan umum. Sanitasi lingkungan me-

rupakan salah satu aspek atau indikator 

mengukur tingkat kemiskinan. Sanitasi 

lingkungan merupakan ukuran kebersihan 

dan kesehatan lingkungan tempat tinggal 

anggota masyarakat, baik perseorangan 

maupun kelompok, dalam hal ini rumah 

tangga. Sanitasi lingkungan berhubungan 

erat dengan pola hidup sehat, karena ke-

bersihan lingkungan mencerminkan kua-

litas kesehatan. 

Kondisi lingkungan permukiman para 

petani dapat dikategorikan buruk, karena 

tidak memiliki tempat pembuangan sam-

pah sendiri. Sehingga biasanya mereka 

membuang sampah di belakang rumah, 

atau hanya sebatas di bakar. Hal mana 

dapat menyebabkan berkembangnya ber-

bagai bibit penyakit. Ketidakpedulian para 

petani terhadap kebersihan lingkungan 

menyebabkan timbulnya bibit-bibit penya-

kit sebagai vektor dari penyakit tertentu. 

Kondisi ini dapat menimbulkan epidemi 

penyakit. Selain itu, para petani di desa 

Pallantikang tidak memiliki pendapatan 

yang tetap dan mencukupi. Pendapatan 

per bulan dari bekerja hanya cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebab-

kan para petani dan anggota keluarganya 

cenderung berobat dengan mengkonsumsi 

obat P3K, pengobatan alternatif, atau bah-

kan dibiarkan saja (tidak diobati) ketika 

mengalami gangguan kesehatan.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Lingkungan Hidup Pasa 65 ayat 1 

menyebutkan bahwa, setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai bagian dari hak asasi manusia, 

sedangkan pasal 70 tentang masyarakat 

memiliki hak dan kesempatan yang sama 

dan seluas-luasnya untuk berperan aktif 

dalam perlindungan dan pengelolaan ling-

kungan hidup. Berdasarkan kedua pasal di 

atas, maka pemeliharaan lingkungan hi-

dup merupakan tanggung jawab perse-

orangan atau kelompok para petani padi 

sawah di desa Pallantikang agar tercipta 

lingkungan hidup yang bersih dan kese-

hatan lingkungan terjaga. 

 

Penyebab Kemiskinan Petani Padi 

Sawah  

Kemiskinan adalah salah satu masalah 

dari sekian masalah manusia dalam ke-

hidupan. Kemiskinan menjadi persoalan 

karena manusia tidak bisa memenuhi 

kebutuhan pokoknya. Ini akan membawa 

dampak pada aktivitas yang lain, dan 

menghambat manusia untuk meraih cara 

hidup yang ideal. Oleh karena itu diper-

lukan adanya jaminan pemenuhan kebu-

tuhan pokok bagi setiap individu manusia 

untuk menjalankan kehidupan ini menuju 
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kehidupan yang ideal, yang menjamin 

kemuliaannya sebagai manusia.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap data 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

(informan), diketahui bahwa, ada empat 

faktor utama yang menyebabkan kemis-

kinan para petani padi sawah di Desa Pal-

lantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabu-

paten Gowa, yaitu: a) faktor lahan b) fak-

tor pengadaan dan distribusi pupuk/benih, 

c) faktor produktivitas dan teknologi tani, 

d) faktor hasil panen dan kualitas hasil 

panen. Keempat faktor tersebut saling ter-

kait dan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. 

Bagi para petani, kepemilikan lahan yang 

cukup tentu saja menjadi kunci kese-

jahteraan keluarga. Lahan yang luas 

menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi 

sehingga keterpenuhan kebutuhan rumah 

tangga dapat dilakukan dengan baik, se-

dangkan lahan yang sempit menyebabkan 

keterbatasan atau kurangnya penghasilan 

yang secara otomatis menyulitkan para 

petani memenuhi kebutuhan dasar keluar-

ganya. Pada kasus petani padi sawah di 

Pallantikang, hilangnya lahan persawahan 

hingga penyempitan lahan dipicu adanya 

upaya pembebasan lahan oleh pihak pe-

ngelola lapangan Golf, yang menurut in-

formasi pemiliknya adalah salah satu 

petinggi atau pejabat Pemerintahan di 

Sulawesi Selatan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, 

para buruh tani atau penyakap sudah tidak 

memiliki lagi lahan persawahan untuk 

dikelola sebagai sumber penghasilan dan 

pemberdayaan ekonomi keluarga. Aset 

ekonomi utama petani telah hilang akibat 

perluasan dan pembebasan lahan untuk 

pembangunan lapangan Golf salah satu 

pejabat pemerintah, atau para pemilik 

lahan sawah merupakan orang-orang yang 

berdomisili di kota, sehingga masyarakat 

di Desa Pallantikang hanya dipekerjakan 

sebagai penggarap atau buruh tani. Oleh 

karena itu, para petani hanya memper-

bantukan diri kepada pada petani yang 

masih memiliki lahan yang luas, bekerja 

sebagai buruh tani atau penyakap untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. De-

ngan kata lain, dapat disimpulkan bahwa, 

terjadi pergeseran kepemilikan dan alih 

fungsi lahan persawahan para petani.   

Dalam perspektif sosiologis, terjadinya 

pergeseran kepemilikan lahan sawah dan 

alih fungsi lahan dikarenakan semakin 

meningkatnya tekanan penduduk yang 

membutuhkan perumahan dan pemukim-

an, atau karena adanya tekanan untuk 

kebutuhan industri, atau adanya alih ke-

pemilikan lahan sawah dari petani kepada 

mereka para pemilik uang, yang umumnya 

tinggal di kota-kota besar. Lahan sawah 

yang selama ini menjadi kedaulatan para 

petani, terampas para pemilik modal yang 

ingin menguasai lahan-lahan sawah milik 

petani. 

Seiring dengan perjalanan waktu, maka 

petani pun menjadi semakin tidak ber-

daya. Mereka lebih memilih untuk mele-

pas sawah ladang yang dimilikinya, ke-

timbang harus mempertahankan kedau-

latan atas lahan sawahnya. Pada akhirnya, 

di desa Pallantikang yang ditemui keba-

nyakan adalah buruh tani atau penyakap. 

Sedangkan mereka yang menjadi pemilik 

lahan-lahan sawahnya sendiri tinggal di 

perkotaan.  

Beralihnya kepemilikan lahan sawah dari 

para petani ke pemilik uang yang bukan 

petani, pada hakekatnya merupakan feno-

mena kehidupan yang ditemui di hampir 

setiap desa yang merupakan sentra-sentra 

pertanian, khususnya sentra produksi 

padi/beras, tidak terkecuali di Desa Pal-

lantikang Kecamatan Pattalassang, Kabu-

paten Gowa.   

Menurut Waluyo (2011) pada banyak ka-

sus, alih kepemilikan lahan persawahan 

menyebabkan lahirnya istilah siapa yang 

“menguasai” lahan sawah dan siapa yang 

“mengusahakan” lahan sawah. Mereka 
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yang menguasai lahan sawah adalah yang 

umumnya bukan petani, dan bermukim di 

kota, serta hidup berkecukupan. Suasana 

tersebut sangat bertolakbelakang dengan 

kondisi mereka yang “mengusahakan” sa-

wah. Mereka adalah warga asli perdesaan, 

yang hidupnya relatif sederhana, pakaian-

nya biasa-biasa saja, tidak pernah mene-

rima setoran apa pun. Mereka hanya me-

ngusahakan lahan sawah yang kini bukan 

kepunyaannya lagi. Mereka cuma mampu 

menatap lahan sawah yang dulu pernah 

jadi miliknya 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perlin-

dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelan-

jutan, alih fungsi dari lahan sawah ke 

lahan non sawah diharapkan dapat diken-

dalikan. Namun demikian, Undang-Un-

dang ini tidak berlaku efektif ketika ber-

bicara tentang kondisi petani di Desa 

Pallantikang, mengingat alih fungsi lahan 

persawahan menjadi sarana olah raga 

“padang golf” dilakukan oleh pelaku dan 

penentu kebijakan di daerah, sehingga 

mendapatkan jalan mulus dalam pelaksa-

naan pembebasan lahannya.    

Secara sosial budaya, longgarnya proses 

pelepasan lahan juga terkait dengan tidak 

adanya peraturan atau undang-undang 

yang mengatur tentang tata kelola lahan, 

meningkatnya harga tanah sebagai im-

plikasi dari eskalasi pembangunan pusat 

ekonomi dan meningkatnya permintaan, 

meningkatnya minat penduduk. Permasa-

lahan lahan dan petani juga terkait dengan 

berkembangnya pandangan kapilaritas so-

sial dan tingkat migrasi masyarakat pe-

desaan ke kota-kota (ke sektor formal, 

maupun sektor informal).   

Permasalahan struktur tampaknya lebih 

dominan dibandingkan dengan masalah 

kultural. Nasoetion (2003) menegaskan, 

selama ini, berbagai kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan masalah pengendalian 

alih fungsi lahan pertanian (terutama sa-

wah) sudah banyak dibuat, namun im-

plementasinya tidak efektif karena tidak 

didukung oleh data dan sikap proaktif 

yang memadai dari pemangku kepen-

tingan. Kendalanya adalah koordinasi ke-

bijakan, pelaksanaan kebijakan dan kon-

sistensi perencanaan. Terkait dengan keti-

ganya, tidak efektifnya peraturan yang ada 

juga dipengaruhi oleh sistem administrasi 

lahan yang masih lemah, koordinasi antar 

lembaga terkait yang kurang kuat dan 

implementasi tata ruang yang belum me-

masyarakat. 

Kondisi perbenihan di Indonesia hingga 

tahun 2008 yang telah lewat tidak banyak 

berubah, benih yang merupakan salah satu 

input dasar produksi pertanian kerap ke-

sulitan ketersediaannya. Pemerintah tidak 

memberikan dukungan sepenuhnya kepa-

da rakyat, dalam hal ini petani untuk 

memproduksi benihnya sendiri. Dari sisi 

anggaran dukungan, pemerintah terhadap 

penyediaan benih bersubsidi bagi petani 

bisa dikatakan terabaikan. 

Petani kecil diposisikan sebagai konsumen 

benih yang tidak mempunyai daya tawar 

dihadapan perusahaan-perusahaan benih 

beras semenjak dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman. Kebijak-

an tersebut telah menyebabkan situasi 

perbenihan di Indonesia sudah menjurus 

pada krisis benih dan ketergantungan pe-

tani terhadap benih yang diproduksi per-

usahaan agribisnis multinasional, seba-

gian besar benih untuk tanaman pangan 

dikuasai dan didistribusikan oleh perusa-

haan multinasional. Kondisi ini menye-

babkan petani menanggung beban ongkos 

peroduksi yang semakin mahal dan makin 

sulit untuk memproduksi, mengembang-

kan dan melestarikan benih. Mode pro-

duksi yang terjadi saat ini sangat mem-

bebani petani, terutama karena petani 

harus terus membeli (menjadi end-user). 

Benih, harus beli bibit unggul. Pupuk, 
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harus beli urea, atau produk pabrik yang 

lain. Racun (herbisida, pestisida) juga ha-

rus beli lagi. Akibatnya, petani menjadi 

tergantung dan merugi. 

Faktor teknologi pertanian berkaitan erat 

dengan pemanfaatan alat-alat modern atau 

pola sistem tanam yang umumnya dila-

kukan oleh kerja sama antara institusi-

institusi pemerintah seperti Dinas Perta-

nian dan LSM melalui berbagai program 

pengembangan produktivitas pertanian 

padi. Konsep ini pada intinya menerapkan 

model pertanian yang selaras dengan daya 

dukung alam (ekosistem). Salah satu kom-

ponen dari model pertanian ini adalah 

diversifikasi fungsional (integrasi) antara 

komoditas di dalam pemanfaatan zat-zat 

makanan atau biomassa sehingga mem-

bentuk siklus biomassa secara tertutup. 

Akibatnya model pertanian ini akan sa-

ngat kecil atau tanpa memerlukan input 

dari luar, karena beroreantasi pada pe-

manfaatan sumberdaya lokal. Namun, 

agar pencapaian produktivitas bisa tinggi 

diperlukan sentuhan-sentuhan teknologi 

baru, seperti teknologi fermentasi, pemu-

pukan, pengendalian hama penyakit dan 

lain-lain. 

Menurut hemat penulis, rendahnya pene-

rapan teknologi budidaya tampak dari 

besarnya kesenjangan potensi produksi 

dari hasil penelitian dengan hasil di 

lapangan yang diperoleh oleh petani. Hal 

ini disebabkan karena pemahaman dan 

penguasaan penerapan paket teknologi 

baru yang kurang dapat dipahami oleh 

petani secara utuh sehingga penerapan 

teknologinya sepotong-sepotong.  

Asumsi tersebut, ditegaskan pula oleh 

Mashar (2000), yang menyatakan bahwa, 

rendahnya produktivitas karena penerapan 

teknologi budidaya juga rendah, seperti 

penggunaan pupuk yang tidak tepat, bibit 

unggul dan cara pemeliharaan yang belum 

optimal diterapkan petani belum optimal 

karena lemahnya sosialisasi teknologi, 

sistem pembinaan serta lemahnya modal 

usaha petani itu sendiri. Selain itu juga 

karena cara budidaya petani yang menerap-

kan budidaya konvensional dan kurang 

inovatif seperti kecenderungan menggunakan 

input pupuk kimia yang terus menerus, tidak 

menggunakan pergiliran tanaman, kehilangan 

pasca panen yang masih tinggi 15–20 persen 

dan memakai air irigasi yang tidak efisien. 

Akibatnya antara lain berdampak pada ren-

dahnya produktivitas yang mengancam ke-

langsungan usahatani dan daya saing di pasar-

an terus menurun. Rendahnya produktivitas 

dan daya saing komoditi tanaman pangan 

yang diusahakan menyebabkan turunnya mi-

nat petani untuk mengembangkan usaha budi-

daya pangannya, sehingga dalam skala luas 

mempengaruhi produksi nasional.  

Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan 

di atas, Saragih (dalam Waluyo, 2011) me-

nyatakan bahwa, pemerintah harus mem-

berikan subsidi teknologi kepada petani dan 

melibatkan stakeholder dalam melakukan 

percepatan perubahan. Subsidi teknologi yang 

dimaksud adalah adanya modal bagi petani 

untuk memperoleh atau dapat membeli 

teknologi produktivitas dan pengawalannya 

sehingga teknologi budidaya dapat dikuasai 

secara utuh dan efisien sampai tahap pasca 

panennya. 

Dalam masalah beras, pemerintah menge-

luarkan Inpres Nomor 1 tahun 2008 ten-

tang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 

dalam perberasan pada bulan April. Na-

mun kebijakan HPP tersebut menjadi 

tidak berarti, menyusul kenaikan harga 

Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan 

berikutnya. HPP menjadi tidak efektif ka-

rena harga riil beras sudah jauh lebih 

tinggi menjelang akhir tahun 2008, pe-

merintah sepertinya mengoreksi kebijak-

annya. Lewat Inpres No. 8 tahun 2008 

pemerintah menaikan lagi HPP dan me-

nurunkan harga BBM. Untuk memenang-

kan hati rakyat, pemerintah mengkam-

panyekan surplus beras nasional dan swa-

sembada. Namun pada faktanya, surplus 

atau swasembada beras yang digembar-
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gemborkan pemerintah tidak menaikan 

tingkat kesejahteraan petani kecil. 

Berdasarkan data dan informasi di atas, 

upaya yang harus dilakukan adalah me-

lakukan Soil Management untuk mengem-

balikan kesuburan tanah dengan mema-

sukkan berbagai ragam mikroba pengen-

dali yang mempercepat keseimbangan ala-

mi dan membangun bahan organik tanah, 

kemudian diikuti dengan pemupukan de-

ngan jenis dan jumlah yang tepat dan 

berimbang serta teknik pengolahan tanah 

yang tepat. Telah diketahui bahwa, mikro-

organisme unggul berguna dapat di intro-

duksikan ke tanah dan dapat diberdayakan 

agar mereka berfungsi mengendalikan ke-

seimbangan kesuburan tanah sebagaimana 

mestinya. Selain itu, sekumpulan mikro-

organisme diketahui menghuni permukaan 

daun dan ranting. 

Perekonomian petani padi sawah khu-

susnya petani penyakap dan buruh tani di 

Desa Pallantikang berada dalam keter-

purukan, bahkan pendapatan rumah tang-

ga petani disumbang dari kegiatan di luar 

pertanian, seperti menjadi buruh serabutan 

di Gowa atau Kota Makassar. Secara evo-

lutif, sumbangan usahatani petani dalam 

struktur pendapatan rumah tangga merosot 

akibat ketiadaan lahan pertanian, sehingga 

hanya menjadi petani penyakap, yaitu 

petani mengurus lahan persawahan orang 

lain dengan sistem bagi hasil, dan buruh 

tani yang hanya di upah secara tertentu 

dari mengerjakan menanam padi, memo-

tong, atau mengangkut hasil panen per-

sawahan orang lain. 

Dampak buruk terhadap hal tersebut, ada-

lah ketidakmampuan para petani meme-

nuhi tiga pilar kebutuhan dasarnya, yaitu 

kebutuhan sandang, pangan dan papan, 

walaupun dari segi kebutuhan papan para 

petani di Desa Pallantikang secara umum 

dapat dikatakan baik karena rata-rata 

bangunan perumahan terbuat dari material 

batu-bata, serta dinding dan lantai struktur 

semen, tetapi hal tersebut sangat jauh dari 

syarat kelayakan rumah hunian yang ideal. 

Berdasarkan keempat informasi di atas, 

maka jelas bahwa, keterbatasan penghasil-

an/pendapatan para petani sebagai penya-

kap dan buruh tani menyebabkan keadaan 

ekonomi rumah tangga para petani tidak 

stabil, bahkan cenderung kekurangan se-

hingga para petani melakukan aktivitas 

kerja sampingan lainnya. Hal yang paling 

mendasar dari lemahnya perekonomian 

para petani tersebut karena ketiadaan la-

han persawahan milik sendiri. Oleh karena 

itu, tiga kebutuhan dasar mereka tidak 

semuanya dapat dipenuhi.  

Berdasarkan interpretasi penulis, maka 

manusia sebagai makhluk sosial memer-

lukan pakaian untuk dapat menjalin dan 

membangun komunikasi secara beradab 

terhadap manusia lainnya. Kebutuhan pa-

ngan merupakan kebutuhan pokok untuk 

bertahan hidup. Oleh karena itu, kebutuh-

an pangan harus terus meningkat baik 

kuantitasnya maupun kualitasnya. Usaha 

untuk memenuhi kebutuhan pangan me-

lalui kegiatan bertani sebagaimana di-

lakoni para petani padi sawah di Desa 

Pallantikang sesungguhnya dapat dilaku-

kan dengan intensifikasi lahan, pengguna-

an benih unggul, dan cara penggarapan 

yang lebih baik melalui teknologi per-

tanian yang melibatkan institusi pemerin-

tah maupun swasta, pemeliharaan padi 

yang lebih baik dan pengelolaan pasca 

panen yang lebih sempurna. Sedangkan 

kebutuhan papan, merupakan pokok ke-

butuhan bagi para petani untuk dapat di-

gunakan sebagai tempat berlindung, men-

jalankan aktivitas peran dan fungsi ke-

luarga, sesuai dengan syarat kelayakan 

rumah tinggal.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diper-

lukan suatu strategi penanggulangan ke-

miskian para petani padi sawah khususnya 

petani penyakap dan buruh tani di Desa 

Pallantikang. Ada beberapa alasan penting 

mengapa kemiskinan para petani perlu 



Jurnal Agrisistem, Juni 2012, Vol. 8 No. 1       ISSN 2089-0036 

 55 

mendapat perhatian untuk ditanggulangi, 

yaitu: 1) kemiskinan merupakan kondisi 

yang kurang beruntung bagi kaum miskin,  

akses terhadap perubahan politik dan 

institusional sangat terbatas, 2) kemiskin-

an merupakan kondisi yang cenderung 

menjerumuskan orang miskin ke dalam 

tindak kriminalitas. Bagi para pembuat ke-

bijaksanaan, kemiskinan itu sendiri juga 

mencerminkan kegagalan kebijaksanaan 

pembangunan yang telah diambil pada 

masa lampau.  

Sesuai dengan konsepsi mengenai keber-

fungsian sosial, strategi penanganan ke-

miskinan pekerjaan sosial terfokus pada 

peningkatan kemampuan orang miskin 

dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan 

sesuai dengan statusnya, karena tugas-

tugas kehidupan dan status merupakan 

konsepsi yang dinamis dan multi aspek, 

maka intervensi pekerjaan sosial senan-

tiasa melihat sasaran perubahan (orang 

miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan 

situasi yang dihadapinya. Prinsip in di-

kenal dengan pendekatan “person in 

environment dan person in situation”. 

Penanganan kemiskinan yang bersifat 

kelembagaan (institutional) biasanya di-

dasari oleh pertimbangan ini. Oleh karena 

itu, beberapa bentuk program kerja sosial 

yang telah dan sedang dikembangkan oleh 

Kemensos Republik Indonesia, sebagai 

berikut:  

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi 

sosial yang diselenggarakan oleh 

panti-panti sosial. 

2. Program jaminan, perlindungan dan 

asuransi kesejahteraan sosial 

3. Bekerjasama dengan instansi lain da-

lam melakukan swadaya dan pem-

berdayaan usaha mikro, dan pendis-

tribusian bantuan kemanusiaan. 

Lebih lanjut, Kemensos mengemukakan 

bahwa, program anti kemiskinan dalam 

kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-

kejadian dan/atau masalah-masalah yang 

dihadapinya. Program kesejahteraan sosial 

penanganan kemiskinan dapat dikategori-

kan ke dalam beberapa strategi, di an-

taranya: 

1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantu-

an uang, barang dan tenaga bagi kor-

ban bencana alam. 

2. Strategi kesementaraan atau residual. 

Misalnya, bantuan stimulant untuk 

usaha-usaha ekonomis produktif. 

3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, pro-

gram pelatihan dan pembinaan keluar-

ga muda mandiri, pembinaan partisi-

pasi sosial masyarakat, pembinaan 

anak dan remaja. 

Lebih jauh, di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas), dise-

butkan empat strategi penanggulangan 

kemiskinan, yaitu:  

1. Penciptaan kesempatan (create oppor-

tunity) melalui pemulihan ekonomi 

makro,  pembangunan yang baik, dan 

peningkatan pelayanan umum.  

2. Pemberdayaan masyarakat (people 

em-powerment) dengan meningkatkan 

ak-ses terhadap sumberdaya ekonomi 

dan politik.  

3. Peningkatan kemampuan (increasing 

capacity) melaui pendidikan dan pe-

rumahan.  

4. Perlindungan sosial (social protection) 

untuk mereka yang memiliki cacat 

fisik, fakir miskin, kelompok masya-

rakat yang terisolir, serta terkena pe-

mutusan hubungan kerja (PHK), dan 

korban konflik sosial. 

Poin keempat menunjukkan secara tegas 

perlunya kebijakan yang segmentatif, sa-

lah satunya berupa program perlindungan 

sosial yang mengkhususkan kelompok 

paling bawah. Tiga bentuk program sebe-

lumnya (poin 1, 2, dan 3) belum dapat 

diakses oleh kelompok paling miskin. 

Pemerintah juga menyadari bahwa keluar-

ga miskin tidak saja berlokasi pada desa-

desa miskin di wilayah terpencil dimana 

telah tercakup dalam program IDT, tetapi 
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juga di tempat-tempat lain yang kurang 

terpencil bahkan di perkotaan. Karena itu 

paradigma baru dalam penanggulangan 

kemiskinan dilakukan upaya pemberdaya-

an masyarakat melalui sasaran kelompok 

masyarakat tidak individual lagi dan se-

tiap upaya pemberdayaan baik yang di-

lakukan pemerintah, dunia usaha maupun 

kelompok peduli masyarakat miskin se-

harusnya dipandang sebagai pancingan 

dan pemacu untuk menggerakkan ekono-

mi rakyat.  

 

 

Tabel 2.  Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pallantikang 

No Aspek Raskin Askeskin P4K 

1  Tujuan  Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat miskin   

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat miskin 

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat miskin 

2 Prosedur  Pendataan rumah 

tangga miskin 

penerima bantuan 

oleh BPS  

Pendataan rumah 

tangga miskin 

penerima bantuan 

oleh BPS  

Membentuk BKM dan 

KSM  

3 Sasaran 

Program 

RTM memperoleh 

bantuan konsumsi 

rumah tangga  

RTM memperoleh 

jaminan kesehatan 

KSM memperoleh 

pinjaman dan 

keterampilan 

berwirausaha  

4 Bentuk  Pemberian beras 

bagi keluarga miskin  

Pemberian kartu 

jaminan kesehatan 

bagi keluarga 

miskin 

Pemberian pinjaman 

bergulir untuk KSM 

dan Pelatihan Tehnis 

kewirausahaan 

5 Akses 

Penyaluran 

Departemen sosial  Departemen 

kesehatan  

BKM  

Sumber: Kantor Desa Pallantikang, Februari 2011. 

 

 
Menurut Sumodiningrat (dalam Waluyo, 

2011:2) berbagai upaya penanggulangan 

kemiskinan seyogyanya memenuhi lima 

hal pokok, yaitu: (1) bantuan dana sebagai 

modal usaha (2) pembangunan prasarana 

sebagai pendukung pengembangan kegiat-

an sosial ekonomi masyarakat (3) penye-

diaan sarana untuk memperlancar pema-

saran hasil produksi barang dan jasa ma-

syarakat (4) pelatihan bagi aparat dan ma-

syarakat, serta (5) penguatan kelembagaan 

sosial ekonomi masyarakat.  

Sejalan dengan uraian-uraian tentang stra-

tegi penanggulangan kemiskinan di atas, 

maka masalah kemiskinan yang ada di 

desa Pallantikang pada dasarnya telah 

mendapatkan perhatian dari pemerintah 

daerah Kabupaten Gowa. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya program yang dilak-

sanakan di Desa Pallantikang sejak tahun 

2009. Program yang dilaksanakan tersebut 

adalah:  

1. Program Raskin dan Askeskin 

Tujuan diadakannya program JPS ada-

lah untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga miskin. Bentuk nyata pro-

gram raskin yaitu pembelian beras 

murah kepada setiap keluarga miskin, 

beras tersebut dapat diperoleh dengan 
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harga Rp. 2000 per kilogramnya. 

Setiap bulan keluarga miskin mem-

peroleh 10 kg. Sedangkan Askeskin 

yaitu pemberian kartu sehat, kartu ini 

mempermudah keluarga miskin untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan 

yang lebih baik.  

2. Proyek Peningkatan Pendapatan Pe-

tani Kecil (P4K). P4K merupakan 

program bantuan yang bersifat darurat 

dan stra-tegis untuk menanggulangi 

kemiskinan struktural maupun yang 

diakibatkan oleh krisis ekonomi. Ben-

tuk dari program ini adalah berupa 

pinjaman dengan bunga ringan pada 

keluarga miskin, sasaran utama P4K 

adalah petani kecil. Karakteristik pro-

gram pengentasan kemiskinan yang 

dilaksanakan di Desa Pallantikang 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

 

KESIMPULAN 

Kemiskinan petani padi sawah di Desa 

Pallantikang dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang rendah, 

serta sanitasi lingkungan yang buruk, 

ketiadaan sumberdaya lahan sawah milik 

sendiri, yang diperburuk oleh pengadaan 

dan distribusi pupuk/benih sulit diperoleh, 

produktivitas dan teknologi tani kurang 

intensif dilakukan, sehingga kualitas hasil 

panen terus menurun, menyebabkan 

pendapatan para petani rendah. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anantanyu, S., 2004, Gambaran kemis-

kinan petani dan alternatif peme-

cahannya. [Diakses 23 April 2011 

pada situs  

http://www.Sapja_Anantanyu 

(P.061030041)-MK Pengantar ke 

Falsafah Sains (PPS 702]. 

 

Anonim, 2010. Kemiskinan kultural buah 

dari kemiskinan struktural. [Diakses 

23 April 2011 pada situs 

http://www.wordpress.com].  

Anonim, 2009. Akulturasi kemiskinan 

petani (silaturahmi HMI lewat kata). 

[Diakses 7 November 2010 pada 

situs http://www.google.com/html]. 

Abbas, S., 1999. Revolusi Hijau dengan 

Swasembada Beras dan Jagung. 

Setdal Bimas, Jakarta. 

Abustam, I. dan I. Irwansyah, 2010. 

Komunitas Pedesaan, Budaya Ke-

miskinan, dan Pendidikan Orang 

Dewasa. Badan Penerbit UNM, 

Makassar. 

Abustam, I., 2009. Penanggulangan bu-

daya kemiskinan komunitas nelayan 

(usaha pengembangan Desa Pantai 

di Provinsi Sulawesi Selatan). La-

poran Penelitian Strategis Nasional. 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pe-

ngetahuan Alam. UNM.  

Adi, M, 2003. Kemiskinan Perkotaan 

(Makalah Pengantar Ke Falsafah 

Sains). ITB Press, Bandung. 

Arraiyyah, H. 2007. Meneropong Feno-

mena Kemiskinan (Telaah Pers-

pektif Al-Qur’an). Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. 

Basrowi, 2005. Pengantar Sosiologi. 

Ghalia Indonesia, Bogor. 

Badan Pusat Statistik, 2008. Profil kemis-

kinan di Indonesia, Maret 2008. 

Berita Resmi Statistik. No. 

37.07/Th.XI, 1 Juli 2008. Diakses 

15 Maret 2011 pada situs 

http://www.bps.go.id/pdf/com].  

Burhanuddin, 2007. Pemberdayaan Pe-

tani Miskin di Kabupaten Jene-

ponto Provinsi Sulawesi Selatan. 
Universitas Tarumanegara Press, 

Jakarta. 

http://www.wordpress.com/
http://www.google.com/html
http://www.bps.go.id/pdf/com


Jurnal Agrisistem, Juni 2012, Vol. 8 No. 1       ISSN 2089-0036 

 58 

Depdiknas, 2008. Metodologi Penelitian 

Pendidikan Kuantitatif dan Kuali-

tatif. Direktorat Jenderal Pening-

katan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. Departemen Pendi-

dikan Nasional. 

Dumairy, 1996. Perekonomian Indo-

nesia Pasca Reformasi. Erlangga, 

Jakarta. 

Fahmi, C. 2010. Kemiskinan struktural. 

Diakses 10 November 2010 pada 

situs:  

http://www.e-

blogger/chairulfahmi.blogspot.com]. 

Hasan, L Tadjang. 1987. Dasar-Dasar 

Klimatologi. Jurusan Agronomi 

UNHAS.  

Hasibuan, Nurimansjah. 1995. Metode 

Alternatif Pengentasan Kemiskin-

an. Universitas Sriwijaya.  

Irawan. 1999. Ekonomika Pembangun-

an. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Mening-

katkan Daya Saing Pertanian Dalam 

Rangka Mewujudkan Kemandirian 

Ekonomi Nasional dalam Memba-

ngun Kemandirian dan Daya Saing 

Pertanian Nasional dalam Mengha-

dapi Era Industrialisasi dan Per-

dagangan Bebas. Prosiding Konfe-

rensi Nasional XII PERHEPI. Kom-

pas tanggal 3 April 2011.  

Mashar. 2000. Pembangunan dan Per-

tanian. Rajawali, Jakarta. 

Moerdhani, H.H., 2009. Memahami ke-

miskinan dan solusinya. [Diakses 7 

November 2010 pada situs  

http://www.halimharakatmoerdhani.

blogspot.com].  

Nasoetion, 1999. Pertanian pada Abad 

Ke-21. Direktorat Jenderal  Pendi-

dikan Tinggi Departemen Pendidik-

an dan Kebudayaan. 

Sahaka, 2009. Nenek moyang kita petani. 

[Diakses tanggal 7 November 2010 

pada situs  

http://www.kompas.co.id/ 

kompascetak/0604/20/nasional/2590

769.html].  

Sajogyo, 1982. Bunga Rampai Pereko-

nomian Desa. Yayasan Obor 

Indonesia. Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta 

Satori, D. dan A. Komariah, 2010. Meto-

dologi Penelitian Kualitatif. Alfa-

beta, Bandung.  

Slamet, M., 2003. Menata Sistem Pe-

nyuluhan Pertanian Menuju Per-

tanian Modern dalam Memben-

tuk Pola Perilaku Manusia Pem-

bangunan. IPB Press, Bogor. 

Sudibyo, 2009. Kemiskinan kultural ma-

syarakat Indonesia. [Diakses 6 

Desember 2010. pada situs 

http://www..wikipedia/org/html. 

com].  

Suharto, E., 2009. Membangun masya-

rakat memberdayakan masya-

rakat. Refika Aditama, Bandung. 

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian 

Kualitatif. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Sutanto, E. 2010. Fenomena kemiskinan 

negara berkembang. [Diakses 29 

Oktober 2010. pada situs  

http: //www.wikipedia.org/php].  

Todaro, M. dan S. Smith, 2006. Pem-

bangunan Ekonomi. (Terjemahan: 

M. Haris). Penerbit Erlangga, 

Jakarta. 

Waluyo, A. 2011. Mensejahterakan Pe-

tani. [Diakses 30 April 2011 pada si-

tus http://www.wikipedia.org/php]. 

 

 

http://www.e-blogger/chairulfahmi.blogspot.com
http://www.e-blogger/chairulfahmi.blogspot.com
http://www.halimharakatmoerdhani.blogspot.com/
http://www.halimharakatmoerdhani.blogspot.com/
http://www.kompas.co.id/%20kompascetak/0604/20/nasional/2590769.html
http://www.kompas.co.id/%20kompascetak/0604/20/nasional/2590769.html
http://www.kompas.co.id/%20kompascetak/0604/20/nasional/2590769.html
http://www..wikipedia/org/html.%20com
http://www..wikipedia/org/html.%20com
http://www.wikipedia.org/php
http://www.wikipedia.org/php


Jurnal Agrisistem, Juni 2012, Vol. 8 No. 1       ISSN 2089-0036 

 59 

Wiradi, G. 1984. Pola Penguasaan Ta-

nah dan Reforma Agraria dalam 

Dua Abad Penguasaan Tanah. 

Jakarta, Gramedia. 

 . 2008. Negara berkembang. Diakses 

17 Juni 2011 pada situs http: 

//www.wikipedia.org.com,]. 

 

http://www.wikipedia.org.com/
http://www.wikipedia.org.com/

