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Antara Otonomi dan Ketergantungan
Kajian Kesejahteraan Petani dalam Pendekatan Chayanovian
Ciptaniningrat Larastiti, Tirza Pandelaki, dan Renal Rinoza

Abstract
The paper aims to elaborate on the balance between autonomy and dependency as
well known in the Chayanovian tradition. The tradition uses the farming family-based
analysis which intensively sees the balance between the productive labors and consumers
and the balance between drudgery and utilities. The analysis has been continuously scaled
p since the peasant’s livelihood is empirically and historically influenced by the capitalist
system of production either in the access of land, agricultural inputs of production, and labor
regimes that can support or less support peasant’s families.
The support of internal and external resources can be actualized through how
peasants fulfil input production consisting of workers, fertilizers, seeds, etc from the internal
resource or being bought externally. So, the term autonomy can be measured through the
question of to what extent families inherently dependent on the market mechanism. The
paper is the preliminary study about the peasant's livelihood and its challenges within the
expansion of commodification and market mechanisms. It combines the analysis of
quantitative data gathered from the government census and the desk study from the former
studies about peasantries in Indonesia.

Pendahuluan
Pada awal dekade 1970an, sektor pertanian berkontribusi hampir 45% dari
produk domestik bruto (PDB) nasional. Ada 67% rakyat Indonesia menggantungkan
hidupnya di sektor pertanian. Kini, setelah empat dekade berlalu, struktur perekonomian
nasional jauh berubah. Sektor pertanian tak lagi dominan. Pada 2011, misalnya,
kontribusi pertanian terhadap PDB tinggal 14,7% saja. Kemunduran sektor pertanian
dalam PDB ini hanya menjadi gejala dari timbunan masalah usaha tani tanaman pangan.
Sementara kondisi sehari-hari, petani subsiten tengah dikalahkan terus menerus dalam
mencapai otonomi produksinya. Penanda dari kekalahan ini tengah dipertontonkan
secara gamblang, bahkan, dalam sensus pertanian yang dilakukan pemerintah secara
periodik.
Selama empat dekade, kita menyaksikan guremisasi petani dan konsetrasi
penguasaan lahan di sebagian elit saja. Pada dasarnya, proses ini dimungkinkan seiring
kebijakan penguasaan lahan yang sarat ketidakadilan dalam melihat diferensiasi kelas
petani. Di dalam makalah bertajuk “Enclosure dan Kebijakan Penguasaan Lahan”1
menggambarkan dinamika kebijakan yang cenderung membuka ruang pada penguasaan
lahan skala besar. Logika kebijakan ini menunjukkan sektoralisme yang direproduksi
terus menerus antara jawatan kehutanan dan agraria, dan pada akhirnya mendorong
perluasan privatisasi lahan melalui seperangkat legalisasi hak atas tanah. Sektoralisme
ini menghasilkan ketimpangan alokasi lantaran peruntukan lahan baik di sektor
kehutanan maupun agraria cenderung digunakan untuk kepentingan korporasi
(Shohibudidin, 2019). Perbandingan ini bisa dimulai dengan menunjukkan perimbangan
Seri makalah pertama, Larastiti, Arofat, dan Jaetuloh. 2019. Enclosure dan Kebijakan Penguasaan Lahan.
Makalah: Sajogyo Institute (sudah diterbitkan).
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resmi pemerintah atas status kawasan hutan dan areal penggunaan lain pada 2018.
Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mampu mengakses peruntukan lahan tersebut.
Bagian pertama dalam makalah ini ingin memberikan konteks tentang
ketimpangan alokasi antara lahan untuk pertanian pangan dan konsesi-konsesi lahan
skala besar. Gambaran ini menjadi pintu masuk bagi pembahasan berikutnya mengenai
siapa itu petani. Selama ini pengertian petani di pemerintah selalu disamaratakan tanpa
dibedakan berdasarkan penguasaan lahan dan karakter komoditas yang diusahakan.
Padahal pemahaman ulang tentang petani ini penting untuk membuat pemosisian diri
dalam mengamati kelompok petani manakah yang paling rentan? Manakah yang secara
intens mengalami depeasantisasi dan guremisasi?
Di dalam makalah ini, petani dipahami dari empat kondisi berikut: (1) melihat
kapital sebagai sarana pertanian alih-alih investasi untuk akumulasi keuntungan, (2)
memenuhi tenaga kerja dari anggota keluarga, (3) mengalami eksploitasi terhadap diri
untuk bekerja lebih keras guna mencukupi konsumsi dan kewajiban-kewajiban pada
penguasa, dan (4) mengutamakan hasil panen untuk mengamankan kebutuhan konsumsi
keluarga. Di tengah perkembangan kapitalisme pertanian hari ini, terutama ketika petani
semakin terintegrasi kuat ke dalam produksi komoditas ekspor, keempat poin ini berlaku
laiknya membran. Di dalam konteks Indonesia, keempat pengertian ini cukup dekat
dengan rumah tangga petani gurem yang sebagian besar tinggal di daerah penghasil
pangan seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Keberpihakan dari makalah ini adalah petani gurem dengan usaha pertanian
pangan. Oleh karenanya penting untuk menempatkan mereka sebagai subyek analisis.
Tujuannya agar tidak ada kerancuan tentang siapakah pemilik angka dalam data-data
formal pemerintah seperti sensus pertanian? Apakah petani gurem yang mengusahakan
tanaman pangan atau petani komoditas ekspor yang berpeluang melakukan akumulasi
keuntungan? Ketidaktegasan dalam memahami subyek analisis yakni unit usaha tani
tanaman pangan bisa berakibat pada ketidaktajaman dalam menjelaskan kerentanan
pertanian subsisten.
Disamping mempertegas subyek analisis pada unit usaha tani tanaman pangan,
makalah ini juga secara sengaja menggunakan pendekatan Chayanovian untuk
memahami dinamika perekonomian mikro petani. Secara teoritis, dinamika petani dalam
pendekatan ini ditentukan oleh seberapa besar kemampuan petani untuk
memperjuangkan otonomi produksinya dari sumber daya eksternal. Pemahaman tentang
otonomi produksi ini penting lantaran pendekatan Chayanov berfokus pada variabelvariabel kunci di tataran individu petani dan keluarga petani. Di level keluarga petani, ada
analisis tentang keseimbangan antara angkatan kerja produktif dan konsumen.
Sementara di level individu, ada analisis tentang jerih payah petani dan faedah sarana
produksi pertanian. Seberapa dalam keseimbangan ini berinteraksi dengan realitas
ekonomi politik tentang kapitalisme pertanian? Sebab bagaimana pun juga petani tidak
hidup di dalam tempurung.
Konteks inilah yang ingin diujicobakan meski belum sepenuhnya memadai.
Ujicoba dilakukan menggunakan data-data yang sudah dipublikasihan secara resmi oleh
pemerintah, antara lain: Sensus Pertanian 2013, Survey Pertanian Antar Sensus 2018, dan
buku statistic komoditas yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian secara periodik.
Kendala metodologis yang terlihat dalam pengolahan data, tentu saja, terletak pada
ukuran-ukuran yang dipakai pemerintah. Hampir semua aktivitas pertanian menyimpan
asumsi agar dikonversi ke dalam transaksi uang. Kendala ini menjadi limitasi dari
makalah tentang otonomi petani, sebab analisis ekonomi mikro yang didekati dalam
tradisi Chayanovian tidak semata-mata soal uang. Namun, kendala inilah yang ingin
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diatasi, sejauh mana pemerintah mampu menampilkan data tentang kerentanan petani
tanaman pangan di tengah ancaman depeasantisasi dan kelaparan?

Ketimpangan Alokasi Lahan untuk Pertanian Pangan
Bagian ini ingin menghadirkan gambaran ketimpangan alokasi lahan untuk
pertanian pangan sebagai pintu masuk dalam mengurai kerentanan petani subsisten. Di
makalah sebelumnya, kita mengamati bahwa kebijakan terkait penguasaan lahan
dimaksudkan memfasilitasi perluasan konsesi skala besar perusahaan perkebunan
sampai kehutanan. Pada prosesnya, alokasi lahan bagi usaha tani keluarga jauh lebih kecil
dibanding alokasi unutk konsesi perusahaan. Berdasarkan Statistik Pertanian 2018
(Kementan, 2018), 7,11% dari total luas lahan di Indonesia atau seluas 13,38 juta hektar
dialokasikan bagi produksi pertanian skala kecil. Alokasi lahan ini jauh berbeda dengan
kalkulasi penguasaan lahan perusahaan kehutanan maupun perkebunan yang mencapai
40,5 juta hektar atau 21,5 % dari total wilayah Indonesia. Gambaran ini, oleh Shohibudin
(2019), dipahami sebagai ketimpangan alokasi yakni kesenjangan peruntukan sumbersumber agraria antar sektor.
Ketimpangan alokasi terjadi karena reproduksi kebijakan penguasaan lahan yang
membagi wilayah Indonesia menjadi dua fungsi: 120,6 juta hektar kawasan hutan dan
67,4 juta hektar kawasan budidaya (KLHK, 2018). Fungsi lahan menentukan siapa yang
berwenang memanfaatan dan menguasainya. Hingga 2017, penguasaan paling tinggi
diperuntukkan bagi konsesi perusahaan ekstraksi hutan alam, hutan tanaman industri
maupun restorasi ekosistem seluas 31,2 juta hektar atau 16,5% dari total luas Indonesia.
Disamping fungsi produksi, kawasan hutan juga telah mengkonsolidasikan wilayah
konservasi seluas 22,1 juta hektar kawasan terestrial (KLHK, 2018).
Perbandingan Alokasi Tanah di Kawasan Hutan 2017 - 2018*
(Juta Hektar)
31.2

IUPHHK (HA-HT-RE)

27.257

Wilayah Konservasi (Taman Nasional,
Cagar Alam dll)
Pelepasan Kawasan Hutan untuk
masyarakat (TORA) dan transmigrasi*

6.897
1.892

0.446

120,6 Juta Hektar Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan untuk
Perkebunan*
Pinjam Pakai Pertambangan dan
infrastruktur

Sumber: Diolah dari data Status Hutan dan Kehutanan Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2018)

Berdasarkan diagram di atas, alokasi kawasan hutan untuk perusahaan esktraksi
kayu logging jauh berbeda dibanding pelepasan kawasan hutan untuk usaha tani
keluarga. Perbandingannya, pada 2017 pemerintah mengalokasikan 471 kali lipat luas
DKI Jakarta untuk konsesi perusahaan kayu. Satu tahun berikutnya, hanya ada kawasan
hutan seluas 28 kali lipat luas DKI Jakarta yang didistribusikan kepada rumah tangga
petani skala kecil. 1,892 juta hektar kawasan hutan yang dilepaskan untuk rakyat ini
terbagi-bagi ke dalam peruntukan berbeda-beda. Pada September 2018, ada 998.449
hektar lahan dilepaskan untuk pemukiman, lahan pertanian sawah, pertanian lahan
kering dan tambak (KLHK, 2018). Selain itu, ada 894.500 hektar kawasan hutan
dilepaskan khusus untuk 282-unit wilayah transmigrasi beserta fasilitasi umum dan
3

sosialnya (KLHK, 2018). Total pelepasan kawasan hutan untuk rumah tangga tani skala
kecil ini pun masih jauh timpang dibanding pelepasan kawasan hutan per Oktober 2018
untuk sektor perkebunan seluas 6,897 juta hektar (KLHK, 2018).
Ketimpangan alokasi untuk usaha tani keluarga terlihat jauh lebih kecil
dibandingkan alokasi untuk perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.
Kecenderungan ini seolah lumrah lantaran temuan citra satelit dari KPK, Kementan,
LAPAN, dan BIG (2019) menyebutkan ada 16,8 juta hektar tutupan lahan kelapa sawit
selama 2014-2016. Masih di periode yang sama, Yayasan Kehati (2019) menerbitkan
laporan menanggapi temuan KPK, Kementan, LAPAN, dan BIG (2019) yang menyebutkan
bahwa kawasan hutan kita bersawit. Ada 3,47 juta hektar tutupan lahan kelapa sawit, baik
perkebunan yang dikelola perusahaan maupun petani, berada di dalam kawasan hutan.
Dari 3,47 juta hektar ini, 43% di antaranya berada di hutan produksi, 13% berada di hutan
produksi terbatas, dan 43% berada di hutan produksi yang bisa dikonversi. Hal yang
janggal ialah, 8% dari 3,47 juta hektar tutupan lahan kelapa sawit juga berada di kawasan
pelestarian alam dan hutan lindung,
Perbandingan Alokasi Tanah di Areal Penggunaan Lain 2017
(Juta Hektar)
Perkebunan Perusahaan

16.15
12.016
9.4

8.16

Perkebunan Rakyat
Pertanian Sawah

5.22
Perladangan Huma

67,4 Juta Hektar Areal Penggunaan Lain

Lahan yang Sementara Tidak
Diusahakan

Sumber Diagram 3: Diolah dari Laporan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia (KLHK, 2018), Statistik
Perkebunan 2016-2018 untuk komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, lada, jambu
mete, teh, tebu, kapas, tembakau, nilam, sagu, dan pala (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, 2017),
dan Statistik Pertanian 2018 (Kementan, 2018)

Data KPK, Kementan, LAPAN, dan BIG (2019) dan Yayasan Kehati (2019) ini perlu
diletakkan sebagai gambaran penjelas bagi ketimpangan alokasi yang mengesampingkan
kepentingan pertanian pangan subsisten. Di dalam 67,4 juta hektar areal penggunaan lain
yang diperuntukkan sebagai fungsi budidaya, alokasi pertanian pangan lebih rendah
dibanding perkebunan. Sektor perkebunan baik skala besar maupun kecil sengaja
dimaksudkan untuk akumulasi keuntungan seiring lonjakan harga komoditas ekspor.
Berdasarkan Kementan (2018), pada 2007-2008 nilai ekspor kelapa sawit melonjak
drastis dari 8,86 milyar US$ untuk 13,2 juta ton minyak kelapa sawit menjadi 14,11 milyar
US$ untuk 18,14 juta ton minyak kelapa sawit. Peningkatan nilai ekspor komoditas
berbanding lurus dengan ekspansi penguasaan lahannya. Khusus di sektor perkebunan
kelapa sawit, tren ekspansi lahan terbilang cukup fantastis sekitar 726 ribu hektar setiap
tahun sejak 2007-2017. Ekspansi paling tinggi terjadi pada 2016-2017 dari 11,2 juta
hektar menjadi 14,03 juta hektar perkebunan kelapa sawit dengan komposisi utama
perusahaan swasta dari 5,7 juta hektar menjadi 7,7 juta hektar (Direktorat Jenderal
Perkebunan Kementan, 2017). Tren penguasaan lahan skala besar untuk komoditas
kelapa sawit ini menjadi wajah yang cukup dominan dibandingkan komoditas
perkebunan lainnya.
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Berdasarkan diagram di atas, sektor perkebunan menguasai 37,9 % dari 67,4 juta
hektar luasan total wilayah budidaya. Dari persentase ini, 9,4 juta hektar dikuasai
perusahaan perkebunan di mana 8,42 juta hektar diantaranya merupakan perusahaan
perkebunan kelapa sawit. Bahkan, menurut laporan Transformasi untuk Keadilan
Indonesia (2015), dari 3,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya
dikuasai 25 grup perusahaan antara lain Sinar Mas Grup, Salim Grup, Wilmar Grup, Sura
Dumai Grup, dan Jarine Matheson Grup.2 Di urutan kedua ada perusahaan perkebunan
karet yang memiliki luas seperlima-belas dari perkebunan kelapa sawit, yakni 555 ribu
hektar. Sisanya terbagi menjadi perusahaan perkebunan untuk komoditas kopi, kakao,
kelapa, cengkeh, teh, sagu, jambu mete serta tanaman musiman seperti lada dan tebu.
Berdasarkan diagram di atas, alokasi tertinggi areal penggunaan lain seluas 16,15
juta hektar diperuntukkan bagi petani yang menanam komoditas ekspor perkebunan
seperti kelapa sawit, karet, sampai kelapa.3 Pada 2017, komoditas yang paling banyak
ditanam petani ialah komoditas kelapa sawit seluas 5,6 juta hektar.4 Luasan ini dikuasai
2,5 juta rumah tangga petani dengan rata-rata penguasaan lahan 2,24 hektar.5 Disamping
kelapa sawit, komoditas kelapa juga banyak ditanam. Setidaknya, ada 6,8 juta rumah
tangga petani yang menanami lahan 3,6 juta hektar perkebunan kelapa dengan rata-rata
penguasaan lahan 0,5 hektar.6 Selain komoditas kelapa, ada 2,24 juta rumah tangga petani
yang menanami 3,1 juta hektar lahan untuk komoditas karet.7 Rata-rata penguasaan
lahannya sebesar 1,38 hektar per rumah tangga petani.8
Dari luasan perkebunan rakyat, penguasaan lahan untuk komoditas perkebunan
relatif lebih baik dibanding yang terjadi pada petani tanaman pangan. Pertanian pangan
menghadapi stagnansi, bahkan penyusutan lantaran konversi lahan untuk penggunaan
non-pertanian khususnya di Jawa cukup tinggi. Tinggi konversi lahan pertanian sudah
dimulai sejak periode 1983-1993. Konversi lahan paling tinggi ada di di Jawa sebanyak
79,3% atau sekitar 1,015 juta hektar dengan 68,3% diantaranya merupakan lahan
Ada 11 grup perusahaan yang menyalahi ketentuan Permenhut 98/2013 tentang pedoman perizinan
usaha perkebunan yang di dalamnya mengatur batas maksimal penguasaan lahan grup perusahaan yakni
100 ribu hektar. Grup Sinarmas menguasai lahan 471.100 hektar, Salim Grup menguasai 326.136 hektar.
Jadine Matheson Group menguasai 281.378 hektar, Wilmar Grup menguasai 212.181 hektar, dan Surya
Dumai Grup 170.596 hektar, Darmex Agro Grup 155.000 hektar, Royal Golden Eagle Grup 153.678 hektar,
Harita Grup 149.683 hektar, Triputra Grup seluas 133.907 hektar, Sampoerna Agro Grup seluas 120.225
hektar, dan Batu Kawan Grup 117.000 hektar
3 Pada 2003, komoditas perkebunan yang paling banyak ditanam petani adalah (1) komoditas kelapa seluas
3,785 juta hektar, (2) komoditas karet seluas 2,7 juta hektar, (3) kelapa sawit seluas 1,85 juta hektar. Selama
satu dekade kemudian, komoditas kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang paling banyak
ditanami petani. Pada 2013, perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 4,45 juta hektar, disusul kemudian ada
karet seluas 3,6 juta hektar dan karet seluas 3 juta hektar. Tren ini relative bertahan sampai 2017 di mana
komoditas kelapa sawit menjadi komoditas yang paling ekspansif, dibanding komoditas lain yang
cenderung stagnan tiap tahunnya (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, 2017).
4 Direktorat Jenderal Perkebunan. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2016-2018. Jakarta:
Kementan
5 Rata-rata inin meningkat dibandingkan data Sensus Pertanian 2013, rata-rata penguasaan lahan petani
kelapa sawit per rumah tangga petani sebesar 2,15 hektar (Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas,
2014).
6 Direktorat Jenderal Perkebunan. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa 2016-2018. Jakarta:
Kementan
7 Direktorat Jenderal Perkebunan. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Karet 2016-2018. Jakarta:
Kementan
8 Jumlah ini tidka banyak berubah dibandingkan rata-rata pada 2013 sebanyak 1,57 hektar per rumah
tangga petani karet (Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, 2014)
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pertanian sawah.9 Tren konversi lahan pertanian pun tidak berubah. Pada periode 19932003, konversi lahan paling tinggi sektiar 1,16 juta hektar lahan pertanian berada di Pulau
Sumatera. Periode ini juga dikenal dengan ledakan komoditas ekspor terutama untuk
komoditas kelapa sawit di Sumatera, yang luasannya pada periode ini melampaui
Malaysia (DeKonick dkk, 2011). Kondisi di Sulawesi pun relatif sama, ada 412 ribu hektar
lahan pertanian dikonversi di periode yang sama ketika ledakan komoditas coklat terjadi
dan menggeser petani peladang (Hall, 2011).
Tren konversi lahan produksi pertanian terus berlanjut hingga periode 2000-an.
Dari hasil audit lahan Kementerian Pertanian melalui tangkapan citra satelit
mengungkapkan bahwa laju konversi lahan pertanian di Pulau Jawa pada 2008 hingga
2010 seluas 600 ribu hektar, rata-rata sampai 200 ribu hektar per tahun.10 Hingga 2013,
luasan lahan pertanian cenderung stagnan. Berdasarkan Statistik Pertanian 2013, luas
lahan pertanian sawah sebesar 8,128 juta hektar dan perladangan huma sebesar 5,12 juta
hektar (Kementan, 2013). Jumlah ini cenderung stagnan, pada 2015 luas lahan pertanian
sawah sebesar 8,11 juta hektar dan perladangan huma sebesar 5,26 juta hektar
(Kementan, 2015).11
Hingga 2017, alokasi untuk lahan pertanian hanya 19% dari total kawasan
budidaya seperti terlihat dari diagram di atas. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan
peruntukan perkebunan. Dari persentase ini, 8,16 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk
pertanian sawah dan 5,22 juta hektar sebagai perladangan huma. Asumsinya lahan ini
dimanfaatkan untuk tiga komoditas, pertanian padi, palawija, dan hortikultura. Sesuai
data Survey Pertanian Antar Pertanian, BPS (2018), menyebutkan ada 15.514.576 jumlah
total rumah tangga petani pangan terdiri dari 10.547.080 rumah tangga berpenghasilan
utama sebagai petani dan 4.967.496 rumah tangga petani yang tidak hanya
berpenghasilan utama dari pertanian. Dari data ini, rata-rata penguasaan lahan sebesar
0,86 hektar per rumah tangga petani pangan.12

Sawit 2,24
Ha/KK

Karet 1,3
Ha/KK

Pangan
0,86
Ha/KK

Rata-rata Penguasaan Lahan Rumah Tangga
Petani 2017
Sumber diolah dari Survey Antar Sensus BPS (2018),
Statistik Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit 20162018 Direktorat Jenderal Perkebunan (2017), dan
Statistik Pertanian Kementan (2018).

Rata-rata penguasaan lahan petani pangan 0,86 Ha per rumah tangga bukan tanpa
persoalan. Di dalamnya, ada cerita tentang sebagian besar rumah tangga petani pangan
yang mengalami guremisasi sehingga hanya menguasai kurang dari 0,5 hektar. Pada 2003
jumlah petani gurem sebesar 19 juta rumah tangga dan 73,9% di antaranya berada di
Badan Pusat Statistik.1996. Statistik Dalam Rangka Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta
https://ekonomi.kompas.com/read/2011/05/24/03593016/konversi.lahan.makin.tidak.terkendali?pa
ge=all diakses pada 20 November 2019
11Data ini sedikit berbeda dengan temuan BPS, total luas lahan pertanian sawah pada 2013 sebesar 8,12
juta
hektar
dan
berangsur-angsur
turun
hingga
8,08
juta
hektar
pada
2015.
(https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-20032015.html diakses pada 22 November 2019)
12 Jumlah ini tidak banyak berubah dari rata-rata penguasaan lahan pada 2013 yakni 0,89 hektar per rumah
tangga petani pangan. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2003 yang hanya seluas 0,41 hektar per rumah
tangga petani. Hal ini bisa diindikasikan terjadi karena 17,45 juta petani gurem tidak lagi ada dalam
perhitungan data Sensus Pertanian 2013.
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Pulau Jawa yang merupakan petani tanaman pangan. Sebagian populasi ini masih mampu
bertahan, sebagian besar lainnya terlepas dari lahannya. Pada 2013, jumlah rumah tangga
petani gurem turun drastis menjadi 14,25 juta, menyisakan pertanyaan, kemanakah 4,75
juta petani gurem pergi?13 Apakah mereka mampu terserap ke dalam pasar tenaga kerja
industrial, ataukah menjadi pekerja serabutan? Hilangnya petani gurem pada periode
2003-2013 tidak mengubah kecenderungan guremisasi selama periode berikutnya. Pada
2018, jumlah rumah tangga petani gurem kembali meningkat 9,8% menjadi 15,8 juta
rumah tangga (BPS, 2018).
Ketimpangan alokasi lahan untuk unit usaha tani dan hilangnya 4,75 juta petani
gurem sepanjang 2003-2013 menjadi penanda adanya krisis subsistensi. Di satu sisi, laju
komodifikasi lahan semakin gencar bersamaan dengan nilai komoditas ekspor. Secara
konseptual, kondisi ini mempercepat diferensiasi sosial di antara petani yang tengah
berebut akses lahan saat alokasi lahan pertanian hanya 19% dari total kawasan budidaya.
Di sisi lain, usaha tani keluarga mengalami stagnansi, bahkan regresi, seiring proses
ketercerabutan dari lahan, guremisasi, sampai ketergantungan terhadap transaksi tunai
untuk input produksi pertanian sampai tenaga kerja. Regresi ini terjadi secara konsisten
dan bisa ditengarai dari indeks ketimpangan penguasaan lahan selama tiga dekade 0,5072.14 Artinya, pada 1983, 1% dari total populasi di Indonesia menguasai 50% sumber
daya lahan. Kemudian, pada 2003, 1% dari total populasi Indonesia menguasai 72%
sumber daya lahan. Kondisi ini menegaskan data BPS tentang indeks ketimpangan
penguasaan lahan yang tinggi mencapai 0,68, artinya 1% dari total populasi Indonesia
menguasai 68% sumber daya lahan.15

Siapa itu Petani?
Dari gambaran ketimpangan alokasi lahan, kita bisa mencermati perbedaan
karakter penguasaan lahan antara petani tanaman pangan dengan komoditas ekspor.
Petani komoditas ekspor mempunyai rata-rata penguasaan lahan lebih besar dibanding
petani pangan. Sementara, petani pangan cenderung lebih mudah mengalami guremisasi
bahkan terlepas dari lahannya dalam rentang waktu yang sama saat petani komoditas
kelapa sawit dan karet terus menambah luasan lahan.16 Selama rentang 2003-2013,
luasan lahan yang dikelola petani kelapa sawit meningkat sebanyak 250 ribu hektar
setiap tahun dari 1,85 juta hektar menjadi 4,35 juta hektar. Tren serupa juga terjadi pada
petani karet, yang meningkat 25,3 ribu hektar setiap tahun dari 2,7 juta hektar pada 2003
menjadi 3 juta hektar pada 2013. Sebaliknya, periode ini dikenal sebagai hilangnya 4,75
juta petani gurem dari pencacahan Sensus Pertanian 2013.
Makalah ini mencoba untuk menyadari distingsi yang jelas antara petani pertanian
pangan dengan petani perkebunan. Distingsi ini didasari pada argumentasi bahwa
komoditas tertentu berimplikasi pada pendisiplinan kerja petani, sejak masa tanam
Kalkulasi ini diperoleh dari Angka Tetap Sensus Pertanian 2013 (2014)
Lihat Oshima 1976 dalam Lokollo, Erna M. Dkk. 2007. Makalah seminar- Sensus Pertanian : Dinamika
Sosial Ekonomi Perdesaan: Analisis Permbandingn Antar Sensus Pertanian.
15
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-diindonesia diakses pada 19 November 2018.
16 Berdasarkan peta sebaran rumah tangga petani gurem Sensus Pertanian 2013, sebaran paling banyak
lebih dari 160 ribu KK terletak di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Sunda Kecil. Di Pulau Sumatera,
sebaran petani gurem paling banyak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Lampung.
Sementara di Pulau Sulawesi, ada Provinsi Sulawesi Selatan.
13
14
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sampai pasca panen, serta menentukan sejauh mana terintegrasi dalam mekanisme
pasar. Introduksi komoditas perkebunan seperti karet maupun sawit telah mengubah
penguasaan lahan petani peladang rotasi, hak milik kebun menjadi lebih jelas sehingga
memungkinkan konsentrasi lahan (McCarthy, 2010). Komoditas ekspor juga
mendisiplinkan spesialisasi tenaga kerja dan jadwal kerja seperti waktu pemanenan
tertentu agar hasil kebun bisa diserap pasar seutuhnya (Dove 1994). Pada perjalanannya,
tanaman perkebunan meletakkan petani ke dalam sirkuit komoditas ekspor di mana
logika pasar mulai dari kalkulasi biaya produksi dan fluktuasi harga perlu diperhitungkan
matang (Friedman, 1980; Bernstein, 1977).
Kesadaran atas distingsi petani perkebunan dengan petani pangan menjadi dasar
untuk melihat sejauh mana sistem kapitalisme mempengaruhi petani? Apakah petani
subsisten, yang memproduksi tanaman pangan dengan tenaga kerja keluarga untuk
memenuhi kecukupan konsumsi sendiri, perlahan-lahan menghilang? Pertanyaan ini
menjadi kunci dalam merespon kapitalisme pertanian yang melemahkan kemampuan
petani untuk mereproduksi diri di luar sirkuit pasar (Bernstein, 2015). Sebagai kategori
sosial, petani tidak lagi homogen melainkan terbagi-bagi dalam kelas-kelas sosial seiring
konsentrasi lahan dan akumulasi keuntungan di perdesaan. Di desa, ketimpangan kelas
itu terlihat sebagai berikut:
Diferensiasi Kelas Petani (KK) 1983-2018
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1983

1993

2003

2013

2018

<0,5 Ha (petani gurem)

6.412

0,5-0,99 Ha

3.67

10.631

19

14.622

16.257

4.3

4.78

4.5

4.49

1-1,99 Ha

2.92

3.1

3.6

3.72

3.9

2-2,99 Ha

1.92

3.1

1.67

1.62

1.62

>3 Ha

2.16

1.6

1.3

1.6

1.7

2-2,99 Ha

>3 Ha

<0,5 Ha (petani gurem)

0,5-0,99 Ha

1-1,99 Ha

Sumber: Data diolah dari Lokollo dkk (2007), Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)
(2014), dan Survey Pertanian Antar Sensus 2018 (2018)

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa mayoritas rumah tangga tani
merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar. Sementara
kelas petani lainnya dengan penguasaan lahan di atas 0,5 hektar mengalami stagnansi dan
regresi sejak 1993. Dari diagram tentang Diferensiasi Kelas Petani, petani gurem menjadi
kelompok paling rentan yang dinamika angkanya naik turun pesat sejak 1983. Mereka
merupakan kelompok paling rentan terlepas dari lahannya terutama di periode 20032013. Pada 1983 ada 6,4 juta petani gurem, pada 1993 meningkat lebih dari 4 juta
sebanyak 10,6 juta rumah tangga (Lokollo dkk, 2007), lantas meningkat tajam hampir dua
kali lipat pada 2003 sebanyak 19 juta rumah tangga petani gurem. Tren yang terus
meningkat selama tiga dekade ini, tiba-tiba saja berkurang pada 2013 di mana petani
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gurem tinggal 14,25 rumah tangga petani gurem. Pertanyannya kemanakah 4,75 juta
petani gurem ini pergi?
Rumah Tangga Petani Gurem (Juta KK)
19
14.25

10.6
6.4
1983

1993

2003

2013

Rumah Tangga Petani Gurem (Juta KK)

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) dari BPS (2014) dan
Lokollo dkk (2007)

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, 73,9% petani gurem berada di Pulau Jawa
khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penurunan drastis jumlah petani
gurem pada 2013 juga terjadi di ketiga provinsi tersebut. Dari 3,895 juta rumah tangga
petani yang tidak lagi mengusahakan pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur, 94% di antaranya adalah petani gurem. Artinya, depeasantisasi bisa diamati
secara kasat mata lewat dinamika angka rumah tangga petani gurem yang disajikan
dalam Sensus Pertanian BPS. Depeasantisasi menunjukkan proses historis perdesaan
memisahkan petani dari alat produksinya dan menciptakan angkatan kerja bebas dari
populasi pertanian (Byres, 1986).17 Melalui data Sensus Pertanian 2013, kita bisa
melacak, siapakah 3,895 juta rumah tangga petani gurem ini? Apakah mereka petani
tanaman pangan atau petani komoditas perkebunan? Jika melihat grafik di atas, kita juga
bisa bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada periode 1993 ke 2003 dan 2003 ke 2013?
Mengapa perubahan angka rumah tangga petani gurem begitu drastis, siapa yang mampu
mendapat keuntungan di saat proses guremisasi meningkat dan depeasantisasi terjadi?
Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa memahami signifikansi untuk membedakan
antara petani tanaman pangan dengan petani perkebunan komoditas ekspor.
Perdebatan tentang siapa itu petani merupakan proses panjang. Di dalamnya
mengandung muatan ekonomi sebab petani merupakan entitas rumah tangga yang
mengusahakan produksinya sendiri. Sebagai entitas produksi, petani juga perlu dilihat di
dalam kategori ekonomi politik dengan latar belakang geografis dan periode sejarah yang
spesifik (Saul dan Woods, 1975). Di satu sisi, petani dianggap sebagai sisa masyarakat
feodal yang akan lenyap saat modernisasi pertanian berlangsung. Utamanya saat terjadi
konsolidasi lahan untuk komodifikasi lahan pertanian skala besar yang mempromosikan
pertumbuhan produktivitas pertanian (Hayami, 1996). Di sisi lain, secara empiris,
komodifikasi pertanian dan diferensiasi sosial petani tidak sepenuhnya menggantikan
petani dengan perusahaan pertanian skala besar. Hal ini terlihat dari data statistik
pemerintah, baik Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, yang tetap
menggambarkan dinamika jutaan komunitas petani meski dalam penguasaan lahan
semakin timpang.

Byres (1986) secara khusus melihat karakter depeasantisasi sebagai proses membebaskan petani dari
tanahnya untuk menciptakan angkatan kerja bebas bagi industri manufaktur yang sedang berkembang.
17
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Sebagai entitas produksi yang tetap bertahan, petani juga mewakili satu fase
transisi menuju sistem ekonomi pasar (Wolf dalam Ellis, 1993). Di dalam ruang transisi
ini, faktor-faktor produksi penting tidak sepenuhnya diperoleh dari transaksi jual beli,
melainkan dari relasi kultural seperti pewarisan tanah dan tenaga kerja keluarga (Ellis,
1993). Dengan demikian, petani tidak semata-mata dilihat melalui logika pasar,
melainkan reproduksi tenaga kerja pertanian dalam keluarga yang berinteraksi dalam
kompleksitas relasi pasar perdesaan (Friedman, 1980). Kita bisa mengurai formasi
ekonomi politik petani ini ke dalam empat hal yakni diskusi tentang kapital, tenaga kerja,
relasi eksploitasi, dan pemanfaatan hasil panen.
Pertama, pengertian kapital bagi keluarga petani berbeda dengan perusahaan
pertanian yang bertujuan melipatgandakan keuntungan. Di dalam pendekatan ekonomi
mikro, konsep kapital mengacu pada penggunaan peralatan sederhana (Shanin, 1966;
1976) atau sarana prasarana pertanian yang dikelola oleh keluarga atau komunitas petani
(Ploeg, 2013). Kapital merupakan sumber daya yang memiliki nilai guna, alih-alih nilai
tukar, untuk mereproduksi pertanian keluarga secara mandiri. Perbedaan ini kerap
disalahartikan dalam pendekatan ekonomi pembangunan sebagai keterbelakangan. Bagi
ekonom pembangunan, petani harus berperan di dalam pasar komoditas ekspor dunia
sehingga memacu produktivitas angkatan kerja pertanian dan investasi pertanian
(Bryceson, 2000). Bahkan, di dalam logika pembangunan, sektor pertanian pangan dilihat
sebagai pemasok surplus tenaga kerja bagi industri dan surplus pangan agar siap
dipasarkan sebagai pekerja industri (Streeten 1972).
Kedua, diskusi paling penting yang menentukan posisi komunitas petani di tengah
kapitalisme pertanian adalah variabel tenaga kerja keluarga. Absennya upah di dalam
pemenuhan tenaga kerja pertanian dari anggota keluarga membuat akumulasi
keuntungan tidak relevan lagi (Ploeg, 2008 dan 2013). Balas jasa pertanian tidak diatur
melalui mekanisme pasar melainkan kesepakatan-kesepakatan tertentu di tingkat rumah
tangga atau komunitas tani (Kerblay, 1973 dan Ploeg, 2013). Skala produksi pertanian,
baik kualitas dan kuantitas produksi, ditentukan oleh kemampuan dan jumlah anggota
keluarga usia produktif (Chayanov, 1966). Hanya saja, dinamika tenaga kerja pertanian
tidak sesederhana itu. Pandangan Chayanov (1966) ini mengasumsikan keberlimpahan
tanah pertanian bagi usaha tani, meski realitasnya tidak. Gambaran empirisnya tercermin
pada diagram petani gurem yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan berujung pada
ketercerabutan angkatan kerja pertanian dari lahan pertanian.
Ketiga, cerita tentang eksploitasi usaha tani keluarga berbeda dengan eksploitasi
nilai lebih yang mensyaratkan upah tenaga kerja (Ploeg, 2013). Ketiadaan tenaga kerja
upahan membuat Chayanov menkonseptualisasi istilah eksploitasi-diri sebagai sintesis
dari gagasan Kautsky soal kekurangan konsumsi layak (under consumption) (Ploeg,
2013). Disebut sebagai eksploitasi-diri lantaran produktivitas tenaga kerja dihalanghalangi oleh pemilik lahan luas, negara, bahkan pasar yang cenderung menghisap surplus
dari usaha tani keluarga. Shanin (1966 dan 1976) mencontohkan penghisapan surplus
ini dengan kewajiban-kewajiban yang dipaksakan kepada petani seperti pajak atau kerja
wajib untuk menjaga penguasaan lahan keluarga petani. Mula-mula kewajiban ini
berbasis pada penguasaan feudal atas tanah, seperti upeti, rente dan pajak yang diberikan
kepada tuan tanah, selanjutnya melalui institusi negara. Merujuk Kautsky, Breman (2000)
mencatat kondisi tersebut sebagai buah dari koeksistensi antara kapitalisme pertanian
dengan produksi pertanian sederhana. Pengambilan surplus dari petani tidak hanya
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berasal dari pajak, tetapi bisa dari ketergantungan petani terhadap kredit untuk
mencukupi input produksi pertanian (Wolf, 1966 dan Breman, 2000). Ketergantungan ini
berpangkal dari paksaan pasar berwajah transaksi uang tunai yang membuat petani
mudah terjebak pada sistem kredit.
Keempat, variabel penting lainnya adalah hasil panen yang menentukan tingkat
komodifikasi pertanian. Apakah panen ini dijual atau dimanfaatkan sendiri untuk
konsumsi keluarga maupun kewajiban-kewajiban kepada penguasa (Shanin, 1966). Di
dalam Sensus Pertanian 2013, definisi rumah tangga usaha pertanian18 juga menyangkut
keputusan-keputusan rumah tangga petani saat panen. Bagi rumah tangga petani
tanaman pangan, BPS (2012) mendefinisikan sebagai usaha pertanian yang hasil
panennya untuk dijual dan dikonsumsi keluarga. Sementara rumah tangga petani
hortikultura dan perkebunan, BPS (2012) menyebutnya sebagai usaha pertanian yang
hasil panennya untuk dijual dan ditukarkan di pasar komoditas. Lantas, apakah rumah
tangga petani yang menjual seluruh hasil panen ke pasar masih bisa disebut petani atau
bukan?
Bernstein (2010) menawarkan istilah lain yakni petty commodity producers,
Friedman (1980) menawarkan istilah simple commodity producers, sementara Ploeg
(2008) menawarkan entrepreneurial farmers. Mereka mencoba untuk memaknai ulang
terminologi petani di tengah relasi produksi kapitalisme. Ketiga istilah ini mempunyai
kesamaan tentang perubahan penaksiran petani dari berbasis kecukupan menjadi logika
untung-rugi yang inheren ada dalam produksi komoditas dan semakin dominan dalam
formasi ekonomi politik kapitalisme (Meek, 1973).19 Pengertian simple commodity
producers merujuk pada kondisi di mana petani, tanpa tenaga kerja upahan, menjual hasil
panennya untuk membeli barang guna memenuhi hasrat konsumsinya (Marx, 1961 dan
Meek, 1973). Bernstein (2010) lebih menekankan istilah petty commodity producer yang
mengarah pada proses diferensiasi kelas petani. Kondisi ini terjadi saat ada petani tidak
mampu mereproduksi kelangsungan produksi pertaniannya, di sisi lain ada kelompok
penguasa yang mampu menarik surplus dari petani (Bernstein, 2015). Sementara Ploeg
(2008), menggunakan entrepreneurial farmer untuk menyebut petani yang di dalam relasi
produksinya mempunyai hubungan langsung dengan rezim kapitalisme pertanian skala
besar dan perdagangan dunia.
Di tengah guremisasi dan depeasantisasi yang berjalan seiring dengan ekspansi
pertanian komoditas ekspor, maka kita perlu memiliki pembacaan soal kerentanan
produksi subsisten. Bacaan ini bisa didekati melalui dua cara. Pertama, pendekatan
ekonomi politik agraria tentang siapa mampu memiliki apa, melakukan apa dan
memperoleh apa? (Bernstein, 2015). Kedua, pendekatan ekonomi mikro dalam tradisi
Chayanovian bisa dipakai untuk mengurai, “apa yang hilang dan apa yang diambil dari
usaha tani keluarga saat terjadi transformasi menuju kapitalisme pertanian?” Makalah ini
Pengertian rumah tangga usaha pertanian tidak hanya mencakup keluarga yang mengusahakan
pertanian baik milik sendiri atau bagi hasil, tetapi juga yang mengusahakan lahan orang lain dengan sistem
upahan (artinya buruh tani) termasuk penyedia jasa pertanian.
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 90/12/Th. XVI, 2 Desember 2013
19 Marx mengusulkan, produksi komoditas sederhana harus dibedakan dari produksi komoditas kapitalis.
Produksi komoditas sederhana dicirikan dengan pertukaran normal dari nilai tukar tertentu untuk nilai
gula tertentu, atau nilai guna tertentu untuk nilai guna tertentu. Seperti yang diamati Meek (1973), di bawah
simple commodity production pertukaran komoditas tertentu kira-kira setara dengan rasio tenaga kerja
yang diwujudkan.
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ingin mencoba menggunakan pendekatan kedua guna memahami variabel-variabel
tertentu yang menghambat subsistensi petani sebagai bentuk dari otonomi petani.
Tujuannya untuk menjelaskan mengapa guremisasi dan depeasantisasi banyak terjadi di
daerah yang didominasi petani tanaman pangan?20

Pendekatan Chayanovian
Untuk memahami guremisasi dan depeasantisasi, pendekatan ekonomi mikro21
perlu dipakai untuk menandai hal-hal yang hilang dari rumah tangga petani saat terjadi
transformasi menuju kapitalisme pertanian. Pendekatan ini bertumpu pada analisis
Chayanov tentang keseimbangan yang ditaksir di level individu petani dan rumah tangga
petani. Di level individu, petani menaksir keseimbangan antara jerih payah yang
dikeluarkan sehari-hari (drudgery) dan keberfaedahan sarana yang dipakai (utilities).
Keseimbangan ini berkaitan erat dengan penaksiran antara jumlah mulut yang diberi
makan dan tenaga kerja produktif dalam keluarga. Skala produksi yakni luasan lahan
pertanian disesuaikan dengan kalkulasi kekuatan tenaga kerja dengan konsumen di
dalam keluarga. Kalkulasi ini menentukan jerih payah petani yang seringkali berkonotasi
pada disiplin kerja petani sejak fajar sampai matahari terbenam (Ploeg, 2013). Variabel
ini juga dipengaruhi oleh sarana produksi pertanian yang dipakai, seberapa faedah kah
untuk keluarga petani.
Secara teoritis, skala produksi pertanian ditentukan dari dua keseimbangan di
atas, meski realitasnya komunitas tani tidak hidup dalam tempurung. Sehari-hari, rumah
tangga petani selalu beririsan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang mengambil surplus
dari jerih payah mereka. Irisan ini kerap menghambat otonomi rumah tangga tani untuk
menaksir keseimbangan, seperti: apakah bisa menambah skala produksi saat populasi
keluarga bertambah? Hambatan-hambatan yang ada berupa paksaan pasar, kebijakan
pertanian, sampai kebijakan penguasaan lahan. Sebagai contoh, Chayanov menyakini
bahwa petani akan mengolah lahan marjinal lebih intensif saat perusahaan pertanian
tidak mungkin melakukannya (Chayanov dalam Ploeg, 2013). Anggapan ini mudah
dibantah lantaran transformasi agraria berpangkal dari ekspansi perusahaan
perkebunan komoditas ekspor di lahan-lahan marjinal.22 Di dalam proses transformasi
ini, kapitalisme pertanian melibatkan petani melalui program inkorporasi petani skala
kecil untuk menanam komoditas ekspor. Perlahan kalkulasi untung rugi menjadi nalar
petani sehingga menyingkirkan mereka yang paling lemah di antara mereka sendiri.
Situasi ini menggambarkan struktur agraria yang berlapis-lapis di desa. Di satu sisi ada
Berdasarkan data BPS, mayoritas rumah tangga petani di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah
merupakan petani tanaman pangan. Di Jawa Barat, ada 2,49 juta rumah tangga petani pangan, di Jawa Timur
ada 3,6 juta rumah tangga petani pangan, dan di Jawa Tengah ada 3,4 juta rumah tangga petani pangan.
Sumber: https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/11/12/1386/produksi-tanaman-perkebunan-di-jawatimur-ton-2005-2017.html
diakses
pada
20
November
2019
;
https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/23/1315/produksi-tanaman-perkebunan-menurutkabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-jawa-tengah-ton-2015.html diakses pada 20 November
2019
21 Di dalam melihat kesejahteraan petani, Yosep (1996) juga menjelaskan setidaknya ada dua pendekatan,
mikro dan makro. Pendekatan makro lebih melihat kesejahteraan yang dinyatakan dalam indikatorindikator ilmiah sehingga bisa berlaku untuk mengukur data empiris masyarakat. Sementara, pendekatan
mikro didasari pada pertimbangan-pertimbangan keadaan individu.
22 Baca Larastiti, Arofat, dan Jaetuloh. 2019. Enclosure dan Kebijakan Penguasaan Lahan. Makalah: belum
diterbitkan
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perusahaan pemegang konsesi, tuan tanah, pemilik tanah sekaligus penggarap. Di sisi lain
ada petani penggarap, petani penyewa, buruh tani tanpa lahan garapan.
Sekitar 94% keluarga petani gurem yang memproduksi padi atau palawija di Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mengalami depeasantisasi. Mereka menjadi pihak
pertama yang terlempar saat usaha tani keluarga kehilangan otonomi dalam menaksir
keseimbangan seperti teorisasi Chayanov. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari analisis
Sajogyo (1982) tentang petani gurem yang tidak mampu mencukupi kebutuhan beras
satu keluarga pada masa Revolusi Hijau. Modernisasi pertanian seperti Revolusi hijau
menggerakkan perekonomian uang di mana mayoritas petani menjual padi dari hasil
panen untuk mendapatkan untung dari pasar komoditas padi. Keuntungan dari
intensifikasi pertanian, seperti input produksi kimia dan tenaga kerja upahan, hanya bisa
diperoleh petani yang menguasai lahan rata-rata 1,2 hektar. Komodifikasi pertanian
hanya bisa diperoleh jika konsep kapital berubah untuk memproduksi keuntungan nilai
lebih yang diperoleh dari tenaga kerja upahan. Bahkan, petani dengan lahan kurang dari
0,25 hektar harus berhutang kepada pemilik tanah luas agar bisa membeli input
pertanian dan membayarnya dengan menurunkan upah tenaga kerja sebesar 25-35%
(Sajogyo, 1982).
Saat hubungan antara produksi dengan konsumsi sudah hancur, depeasantisasi,
“tanah tanpa tangan untuk bekerja dan tangan tanpa tanah”23, maka keseimbangan petani
tidak bisa dilihat hanya dari level individu maupun keluarga. Ploeg (2013) memperluas
analisis Chayanov dengan analisis tentang keseimbangan antara otonomi dengan
ketergantungan. Keseimbangan ini terikat pada co-produksi petani dengan lingkungan,
pemenuhan input produksi secara mandiri atau tidak, rezim tenaga kerja sebagaimana
hubungan desa-kota dan kemampuan petani untuk mereproduksi pertanian.24
Hari ini, pertanian subsisten terus menerus berjuang mencapai otonomi (Ploeg,
2008) agar bisa menghasilkan sistem budidaya mandiri yang mampu memenuhi
kebutuhan keluarga (Harrison, 1977). Otonomi ini diperjuangkan dari dua sisi yakni
produktivitas petani dan tenaga kerja petani. Produktivitas berkaitan dengan
keseimbangan sumber daya internal dan eksternal, sejauh mana petani menggunakan
sumber daya yang bisa dipenuhi sendiri dan mana yang dibeli. Keseimbangan menjadi
semakin cair karena tekanan memenhi input dan output produksi pertanian melalui pasar
lebih besar dibanding dorongan mencukupi sendiri. Sebagai contoh, petani bisa saja
mengurangi tenaga mereka untuk membuat pupuk kandang dengan membeli.
Konsekuensinya, otonomi petani semakin kecil karena tergantung terhadap produk
pupuk kimia.
Keseimbangan sumber daya internal dan eksternal ini mempengaruhi co-produksi
yang menjadi norma pertukaran antara petani dengan alam (Ploeg, 2008 dan 2013). Coproduksi yang baik mampu membantu petani melanjutkan produksi pertanian. Jika
pertanian abai dalam menyertakan norma co-produksi, barang tentu bisa menghasilkan
ketidakseimbangan yang menyulitkan petani (Ploeg, 2013). Ploeg (2008) mencontohkan
penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitas pertanian hanya akan

23

Pepatah Orang Peru tierra sin branzos y branzos sin tierra (Ploeg, 2013)

24 Ploeg (2013) menyebutnya sebagai perkembangan interaksi antar keseimbangan menjadi lebih luas tidak

sekedar di level keluarga dan individu. Ada
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menciptakan keberlanjutan sesaat disertai pengetahuan petani yang perlahan
menghilang.
“Saat diperkenalkan, pupuk kimia bertujuan mengoptimalkan panen petani agar mudah
dikomodifikasi di pasar. Meskipun, petani tidak pernah benar-benar tahu, apa kandungan
pupuk kimia yang mereka beli, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan seberapa
banyak?” (Ploeg, 2008).

Semakin dalam petani terlibat di sirkuit komoditas, semakin tajam pula
diferensiasi sosial di desa. Subordinasi ini terjadi seiring paksaan program pemerintah
dan pasar, yang akhirnya, mengarah pada ekstraksi surplus untuk menguntungkan
segelintir pihak semata (Shanin, 1973). Menurut Ploeg (2013), keseimbangan sumber
daya internal dan eksternal menjadi pertemuan tradisi ekonomi mikro dengan tradisi
analisis kelas: sejauh mana formasi ekonomi politik tertentu mempengaruhi otonomi
petani. Formasi ekonomi politik ini juga berpengaruh pada pemenuhan tenaga kerja
keluarga yang tidak bisa lepas dari dinamika desa dan kota. Ketimpangan penguasaan
lahan bisa mempengaruhi kalkulasi antara tenaga kerja produktif keluarga dengan
kebutuhan konsumsi. Breman (2000) menyebutkan, komodifikasi lahan mengakibatkan
sebagian besar penduduk desa hampir atau bahkan tidak memiliki tanah. Selain itu,
mekanisasi pertanian juga menciptakan spesialisasi kerja baru di desa dan seringkali
menyingkirkan keterampilan tertentu. Sebagai contoh, tenaga kerja perempuan dengan
keterampilannya menggunakan ani-ani saat musim panen harus tersingkir ketika
varietasi padi berganti menjadi Padi IR (Sajogyo, 1982). Kondisi ini menghasilkan
ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja keluarga dengan ketidakmampuan
produksi pertanian dalam menyerap angkatan kerja yang ada (Kautsky dalam Breman,
2000). Akibatnya, keluarga petani mulai mendorong anggota keluarganya untuk mencari
sumber pekerjaan alternatif dengan masuk dalam pasar tenaga kerja, salah satunya,
untuk mengisi kantong industri di kota.
Ketidakmampuan usaha tani keluarga dalam meyerap tenaga kerja menjadi
penanda bagi kemiskinan di perdesaan. Distribusi pendapatan di perdesaan menjadi hal
penting dalam membaca kemiskinan (White, 1979): Di satu sisi ada hubungan tenaga
kerja baru seiring konsentrasi lahan dan mekanisasi pertanian. Di sisi lain ada penurunan
pendapatan riil pertanian pada keluarga petani kecil dan buruh petani. Hal yang tidak
kalah penting lainnya adalah mengecek ulang subsistensi petani, terutama tentang sejauh
mana asupan konsumsi satu keluarga dan mencukupi kebutuhan energi untuk bekerja
(Sajogyo, 1977). Variabel ini bisa menjadi jalan untuk menjelaskan potret petani yang
selama ini kita kenal sebagai “pekerja keras hingga tersisa tulang dan kulit di tubuh
mereka,” (Ploeg, 2013).

Dinamika Sumber Daya Internal dan Eksternal
Makalah ini ingin mencoba mengaplikasikan pendekatan Chayanovian dalam
melihat dinamika sumber daya internal dan eksternal usaha tani dengan menggunakan
olahan data statistik yang secara resmi diterbitkan pemerintah. Data-data resmi yang
dipakai dipublikasikan dalam rentang 2013-2018. Data paling utama diolah dari Sensus
Pertanian 2013. Selanjutnya dikombinasikan dengan data-data resmi lain yang relevan
seperti Statistik Pertanian 2017 dan Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018.
Harapannya data-data statistik ini mampu menggambarkan secara singkat kondisi terkini
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unit usaha tani keluarga. Utamanya dalam membaca, seberapa rentan kah perjuangan
usaha tani keluarga dalam menjaga produksi subsistennya?
Di dalam menggunakan data-data pemerintah, ada kendala metodologis yang
berhubungan dengan ukuran-ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah selalu berangkat
dari kalkukasi uang. Asumsinya, petani selalu mencukupi kebutuhan produksi maupun
konsumsi melalui mekanisme pasar. Ukuran ini tentu tidak bisa lepas dari pendekatan
ekonomi makro, seperti produk domestik bruto (PDB) dalam melihat total pendapatan
untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2006). PDB pertanian
tanaman pangan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan
ataupun perdagangan.25 Ukuran penting dalam perhitungan PDB pertanian tanaman
pangan adalah nilai tukar petani (NTP) yang diperoleh dari indeks harga yang diterima
petani dengan indeks harga yang dibayar petani.26 Di dalam NTP, input dan output
produksi pertanian dinilai berdasarkan harga yang ditransaksikan.
Kendala metodologis ini mempunyai konsekuensi pada tidak dilihatnya relasirelasi sosial di dalam dunia petani. Struktur kuesionair Sensus Pertanian 2013 membahas
tentang angkatan kerja petani, akses lahan pertanian, biaya produksi pertanian,
pendapatan petani, dan ketahanan pangan petani. Sayangnya, dengan struktur yang
demikian, kita sulit melihat jerih payah keluarga petani terutama petani gurem di dalam
mencurahkan kerja pertanian. Seberapa besar beban kerja yang dimiliki? Seberapa jauh
dimudahkan oleh sarana pertanian? Dari mana asal muasal sarana pertanian tersebut,
apakah berasal dari sumber daya internal atau eksternal? Di dalam stuktur kuesionair
juga sulit ditemui, bagiamana relasi-relasi sosial terkait dengan penguasaan lahan, utangpiutang atau hubungan ketenagakerjaan? Bagaimana hubungan antara penyakap tanah
dengan pemilik tanah? Ukuran-ukuran yang didasari NTP, membuat Sensus Pertanian
2013 cenderung sulit menangkap penaksiran petani untuk mencapai keseimbangan.
Meski terkendala untuk mendalami analisis ekonomi mikro, pertanyaan di
kuesionair Sensus Pertanian 2013 cukup memadai untuk membaca gejala kemerosotan
dunia petani subsisten. Gejala ini bisa terlihat dari kalkulasi input dan output produksi
pertanian, guremisasi dan depeasantisasi penguasaan lahan, sampai bencana kelaparan
bagi sebagian keluarga petani miskin. Pertanyaan-pertanyaan kunci ini ingin tetap
dikategorikan menggunakan variabel kunci Chayanov tentang keseimbangan unit usaha
tani subsisten. Disamping mengutamakan variabel kunci Chayanovian, makalah ini ingin
secara khusus melihat dinamika pertanian pangan di wilayah padat penduduk dan
wilayah dengan perkebunan rakyat yang luas. Pertama, Provinsi Sumatera Utara dan
Provinsi Sulawesi Selatan dipilih karena mempunyai area perkebunan rakyat paling luas
di masing-masing pulau. Provinsi Sumatera Utara mempunyai perkebunan rakyat paling
luas yang ditanami komoditas karet dan kelapa sawit, 564 ribu hektar pada 2013 menjadi
598 ribu pada 2017. Demikian pula dengan Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2013 ada 536
ribu hektar wilayah perkebunan rakyat menjadi 501 ribu hektar pada 2017. Kedua,
seluruh provinsi di Pulau Jawa dipilih karena mempunyai lahan pertanian sawah irigasi
paling luas di Indonesia yakni 3,03 juta hektar pada 2013 menjadi 2,04 juta hektar pada
Kontribusi PDB pertanian pangan, sejak 2010 hingga 2014 cenderung turun. Pada 2010, PDB dari
pertanian pangan menyumbang 3,69% dari total PDB Indonesia. Sementara pada 2014 cenderung turun
menjadi 3,26%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan di mana PDB
pada 2013 sebesar 21,76% pada 2013 dan 21% pada 2014.
26 Analisis Nilai Tukar Petani(NTP)sebagai bahanpenyusunan RJMNTahun 2015-2019 (bappenas)
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2017. Di pulau ini pula, proses guremisasi dan depeasantisasi berlangsung cukup pesat
selama satu dekade belakangan.
Data-data statistik di makalah ini merupakan data yang sudah dikategorikan
berdasarkan delapan wilayah sampling di Provinsi Sumatera Utara, seluruh provinsi di
Pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedelapan provinsi ini juga dikenal dengan
sebaran terbesar petani gurem pada Sensus Pertanian 2018. Selanjutnya, data-data
kuantitatif dibahas menggunakan variabel-variabel kunci: Pertama, kondisi penguasaan
lahan pertanian, pemenuhan input produksi pertanian, dan hasil panen. Kedua, bagian
tenaga kerja pertanian mencoba untuk melihat kondisi angkatan kerja pertanian dan
perbandingannya dengan pasar tenag akerja di sektor lainnya.
Di dalam pendekatan Chayanovian, produktivitas petani ditunjukkan melalui
sejauh mana petani mampu mereproduksi penguasaan sumber daya lahan dan input
pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi Ploeg (2013) seni bertani
pertanian pangan keluarga terletak pada pencarian keseimbangan antara sumber daya
internal dan eksternal guna menjamin produktifitas petani. Sejauh mana petani
bergantung pada mekanisme pasar dalam mencukupi faktor produksi penting di dalam
pertanian pangan? Analisis ini mencoba untuk menjawabnya dengan melihat tiga hal:
Pertama, kondisi penguasaan lahan berikut dengan cerita tentang konversi lahan
pertanian. Kedua, pemenuhan input pertanian dengan cerita tentang bantuan pemerintah
untuk modernisasi pertanian. Ketiga, total produksi panen petani baik yang dipanen
sendiri, ditebas atau diijonkan.
Penguasaan Lahan Pertanian Pangan
Kemiskinan keluarga petani di wilayah-wilayah penghasil pangan seperti Pulau
Jawa bisa dilihat dari rasio tanah dan penduduk yang tidak seimbang. Namun, kerentanan
ini tidak hanya disebabkan surplus penduduk tetapi juga akses terhadap lahan pertanian
produktif yang timpang dan terkonsentrasi di beberapa orang saja seperti elit desa
(Penny dan Singarimbun, 1972). Bagian ini mencoba menjelaskan kondisi penguasaan
lahan sebagaimana tertangkap dari data Sensus Pertanian 2013, mulai dari guremisasi
dan laju konversi lahan pertanian.
Penguasaan Lahan Pertanian Petani yang Diusahakan atau Tidak
Diusahakan di Indonesia 2013 (Hektar)
363,005

34,097.70

43,630

818

Lahan yang dikuasai dan diusahakan
Sawah Irigasi

38,245

42,832

Lahan yang dikuasai dan tidak diusahakan

Sawah Non-Irigasi

Bukan Sawah

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Berdasarkan data tentang penguasaan lahan pertanian, “lahan yang dikuasai dan
diusahakan” jauh lebih banyak dibanding “lahan yang dikuasai namun tidak diusahakan”.
Jumlah yang signifikan terlihat dari lahan bukan sawah, ada 363 ribu hektar yang
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diusahakan dan 42,8 ribu hektar tidak diusahakan. Dari luasan ini, Provinsi Sumatera
Utara mempunyai lahan bukan sawah cukup luas dibanding provinsi lain, yakni 18,4 ribu
hektar dengan rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga petani 0,7 hektar. Provinsi
Sulawesi Selatan menjadi wilayah kedua yang mempunyai luas rata-rata penguasaan
lahan bukan sawah cukup besar, 0,62 hektar, dengan total lahan bukan sawah 13,4 ribu
hektar. Penguasaan lahan bukan sawah di dua provinsi ini tampak lebih baik, di atas batas
definisi petani gurem, dibanding kondisi penguasaan lahan di Pulau Jawa. Rata-rata
penguasaan lahan bukan sawah di Pulau Jawa hanya di rentang 0,1-0,25 hektar saja.
Sementara, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan bukan sawah paling tinggi di Pulau
Jawa, 8,6 ribu hektar, hanya mempunyai rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga
0,17 hektar saja. Dijelaskan di bagian berikutnya, produktivitas lahan bukan sawah
tidaklah sebesar lahan sawah. Maka, kita perlu menandai jumlah pendapatan yang
diterima petani atas lahan bukan sawah agar bisa memahami dinamika,
“kemiskinan yang dikaitkan dengan kualitas tanah. Di daerah kurang subur dan
produktivitas pertanian rendah, pendapatan petani tidak mampu memenuhi kebutuhan
keluarga kecuali jika sumber pendapatan lain tersedia. Dan, ini jarang sekali terjadi,”
(Tjondronegoro, 1996)

Gambaran guremisasi jauh lebih menonjol di lahan pertanian sawah irigasi dan
non-irigasi. Di Provinsi Sumatera Utara maupun Sulawesi Selatan yang penguasaan lahan
bukan sawahnya di atas 0,5 hektar saja mengalami guremisasi. Dari 1,5 ribu total luas
lahan sawah irigasi di Provinsi Sumatera Utara, rata-rata penguasaan per rumah tangga
tani hanya 0,067 hektar/KK saja. Demikian pula dengan sawah non-irigasi, dari 1,74 ribu
total luas lahan sawah non-irigasi, setiap rumah tangga hanya menguasai 0,073
hektar/KK. Gambaran ini tentu jauh berbeda dengan pengusahaan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit di tahun yang sama saat Sensus Pertanian 2013 dihimpun. Ada
1,3 juta hektar total perkebunan kelapa sawit rakyat dengan skala penguasaan lahan 7,7
hektar/KK (Kementan, 2014).
Di provinsi yang kawasan perkebunannya luas, seperti Provinsi Sulawesi Selatan,
guremisasi petani pangan juga terjadi. Terlebih bagi provinsi-provinsi padat penduduk
seperti yang berada di Pulau Jawa. Di Provinsi Sulawesi Selatan, total lahan sawah irigasi
ialah 3,2 ribu hektar dengan rata-rata penguasaan hanya 0,15 hektar/KK. Sementara total
lahan sawah non-irigasi sebesar 4,45 ribu hektar dengan penguasaan lahan hanya 0,2
hektar/KK. Sementara di Pulau Jawa, semua provinsi menghadapi ketimpangan
penguasaan lahan cukup akut dilihat dari rata-rata penguasaan lahan petani gurem. Di DI
Yogyakarta, rata-rata penguasaan lahannya berada di titik paling rendah se-Pulau Jawa.
Di sana, dari 127 hektar total sawah non-irigasi, setiap keluarga petani hanya menguasai
0,021 hektar/KK sawah non-irigasi. Sementara, penguasaan sawah irigasi pun tidak kalah
rendahnya. Dari 360 hektar total sawah di DI Yogyakarta, rata-rata keluarga petani hanya
menguasai 0,059 hektar/KK. Di Jawa Timur, di mana total sawah irigasi paling tinggi di
Pulau Jawa yakni 5,87 ribu hektar, setiap keluarga petani hanya menguasai rata-rata 0,1
hektar/KK. Sementara, total luas sawah non-irigasi sebesar 3,4 ribu hektar dengan ratarata penguasaan lebih kecil yakni 0,068 hektar/KK.
Dibanding penguasaan lahan di sektor lain, seperti perusahaan perkebunan skala
besar, penelantaran lahan produksi sering terjadi dari pada unit usaha tani skala kecil,27
Berdasarkan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (2015), 40% lahan yang dikuasai dalam skala
besar oleh grup perusahaan kelapa sawit masih terlantar dan belum ditanami.
27
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Hal ini terlihat dari diagram di atas. Penguasaan lahan oleh petani cenderung lebih
produktif dan tidak dibiarkan terlantar. Bahkan, dari total lahan bukan sawah, hanya 11%
saja yang belum diusahakan. Sementara, di lahan sawah hanya 2% saja yang belum
diusahakan. Hanya di lahan sawah non-irigasi saja yang prosentasenya sebanding.
Dari hari ke hari, produktivitas usaha tani skala kecil semakin berkejaran dengan
laju konversi lahan. Di Pulau Jawa, konversi lahan milik usaha tani keluarga merupakan
babak sejarah yang menjadi penyebab utama ketimpangan penguasaan lahan hari ini.
Penyusutan akses petani terhadap tanah pertanian produktif meningkatkan potensi
depeasantisasi di perdesaan. Hart (1986) menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian
menjadi perkebunan tebu negara terjadi di kawasan subur dengan irigasi terbaik.
Konversi Lahan untuk Penggunaan Non-Pertanian 2013 (Ha)
Sulawesi Selatan

14.89

4.8
2.4

Banten

4.8

Jawa Timur

7.7

5

DI Yogyakarta

1

1.4
7
7

Jawa Tengah
5.59

Jawa Barat
DKI Jakarta

0.01

6.9

1

Sumatera Utara

4.5

6.6

Lahan pertanian non-sawah menjadi penggunaan non-pertanian
Lahan sawah menjadi penggunaan non-pertanian

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Berpangkal dari Hart (1986), kami menemukan bahwa hingga hari ini laju
konversi lahan pertanian cukup tinggi sebagaimana disaksikan responden Sensus
Pertanian 2013 di delapan provinsi. Berdasarkan diagram di atas, konversi lahan
pertanian paling tinggi dari penggunaan non-sawah menjadi non pertanian berada di
Provinsi Sulawesi Selatan seluas 14,89 hektar. Disusul kemudian konversi lahan nonsawah di Provinsi Jawa Timur seluas 7,7 hektar, dan disusul di Provinsi Jawa Tengah
seluas 7 hektar. Konversi lahan berhektar-hektar juga terjadi pada lahan sawah untuk
penggunaan non pertanian. Konversi paling tinggi berada di Jawa Tengah seluas 7 hektar
dan tak jauh berbeda di Jawa Barat seluas 6,9 hektar.
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SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA PEDESAAN 2013 (KK)
DI PULAU JAWA, PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI SELATAN
Buruh

DI
JAWA TIMUR
YOGYAKARTA

BANTEN

989
3216
857
1117
2970

9241

14533

Perdagangan

3829
2986
3904
606
925
2809

JAWA
TENGAH

1760
291
1999
796
823
2254

JAWA BARAT

Konstruksi

291
199
3462
4380

20607

Perkebunan

14502

15209

10309

3102
2017
4627
4668

SUMATERA
UTARA

Pertanian hortikultura

3049
1198
2644
4137

5480
1504
8988
844
1657
4902

14858

Pertanian padi/palawija

SULAWESI
SELATAN

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Laju konversi ini berada di wilayah-wilayah yang sumber pendapatan pertanian
tanaman pangan dan buruh cukup tinggi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat. Pada 2013, Provinsi Jawa Timur menyumbang jumlah rumah tangga paling tinggi
yang sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian pangan, sebesar 20.607 KK.
Proporsi ini sebanding dengan jumlah rumah tangga buruh yakni 14.533 KK. Selain Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat juga mempunyai proporsi yang sama antara rumah
tangga dengan sumber pendapatan utama sebagai petani dan buruh. Di Jawa Tengah, ada
15.209 KK yang sumber pendapatan rumah tangga pedesaan sebanding dengan jumlah
rumah tangga buruh 14.502 KK. Sementara di Jawa Barat, ada 14.858 KK yang bergantung
dari pertanian pangan dan 10.309 KK dari penghasilan sebagai buruh.
Provinsi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur

Milik Sendiri
5.072
5.456
7.320

Lahan Pertanian (Ha)
Sawah
Bukan Sawah
Sewa/Bagi-Hasil
Milik Sendiri
Sewa/Bagi hasil
3.320
4.746
1.994
3.008
5.853
1.619
2.648
6.477
2.624

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Mayoritas lahan pertanian di Jawa Timur, 7,3 ribu hektar lahan sawah dan 6,4 ribu
hektar lahan bukan sawah, dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Komposisi dari jumlah ini
jauh lebih besar dibandingkan lahan yang diusahakan melalui sewa atau bagi hasil, hanya
2,6 ribu hektar lahan sawah dan 2,6 ribu hektar bukan sawah. Sementara, di Jawa Tengah
dan Jawa Barat situasinya sedikit berbeda. Di dua provinsi ini, proporsi lahan sawah yang
diusahakan untuk sewa atau bagi hasi cukup besar. Perbandingannya, di Jawa Barat ada
3,3 ribu hektar sawah dikerjakan bukan oleh pemiliknya dan 5 ribu hektar diusahakan
sendiri oleh pemiliknya. Di Jawa Tengah, ada 3 ribu hektar sawah dikerjakan oleh orang
lain dan 5,4 ribu hektar dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah.
Berdasarkan data ini, relasi penguasaan lahan pertanian produktif diatur dalam
hubungan kepenyakapan. Sayangnya, di dalam kuesionair Sensus Pertanian 2013, relasi
ini tidak dijelaskan lebih mendetail: apakah ada dalam sistem sewa menyewa atau bagi
hasil? Namun dari data yang tersedia di Sensus Pertanian 2013, relasi kepenyakapan yang
cukup besar prosentasenya, terutama di lahan pertanian sawah, bisa menunjukkan
kerentanan petani. Semakin produktif dan baik infrastruktur lahannya, semakin tinggi
pula tingkat kepenyakapannya. Contoh kerentanan ini cukup menonjol saat ada program
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pembangunan pertanian diintroduksi ke petani, seperti Revolusi Hijau. Petani bagi-hasil
dan buruh tani bukanlah entitas yang diuntungkan dalam modernisasi pertanian
(Breman, 2000), meski pun tidak juga langsung menghilangkan kaum tani (Mooij, 2000).
Namun proses menuju depeasantisasi tidak bisa dihindari, berjalan pelan dalam hitungan
puluhan tahun.
Input Produksi Pertanian
Depeasantisasi secara perlahan-lahan terjadi seiring peningkatan ketergantungan
petani terhadap input produksi pertanian industri. Hal ini bermula dari pembangunan
pertanian yang membawa asumsi tentang kesiapan infrastruktur pertanian dan
penguasaan lahan luas oleh setiap petani. Proyek intensifikasi pertanian sering luput
memperhatikan diferensiasi kelas petani yang berlapis-lapis dan menafikkan logika
usaha tani keluarga yang spesifik. Akhirnya, intensifikasi pertanian hanya meningkatkan
hasil pertanian bagi pemilik tanah luas, alih-alih petani bukan gurem atau buruh tani.
Proyek pemerintah selalu diarahkan untuk meningkatkan daya beli petani terhadap
benih, pupuk pestisida sampai alat mesin pertanian, alih-alih memperbaharui
pengetahuan dan kemampuan petani untuk memenuhi sendiri input produksinya.
Jumlah Usaha Tani (KK) Penerima Bantuan Input
Pertanian 2013
43783
26567

1953
Bantuan Benih

1538
Bantuan Pupuk

Pemerintah

5483

1172 263

564

Bantuan Pestisida

Bantuan Alat Mesin
Pertanian

Non Pemerintah

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa dalam satu tahun belakang,
mayoritas bantuan pemerintah maupun non-pemerintah berpusat pada pemenuhan
input produksi pertanian benih, pupuk, dan pestisida. Sebagian kecil lainnya, hanya
sebesar 1172 KK menerima bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah, dan 262 KK
menerima bantuan dari non pemerintah. Bantuan untuk pembaharuan alat-alat pertanian
cenderung jauh tertinggal dibandingkan bantuan untuk memenuhi input produksi
pertanian. Dari delapan provinsi sampling, bantuan terbesar diberikan untuk pupuk. Ada
43.783 KK yang menerima bantuan pupuk dari pemerintah dan 1538 KK yang menerima
dari non-pemerintah. Kemudian, di tempat kedua ada bantuan benih yang diterima
26.567 KK dari pemerintah dan 1.953 KK menerima bantuan benih dari non pemerintah.
Selanjutnya ada bantuan pestisida, ada 5.483 KK menerima bantuan pestisida dari
pemerintah dan 564 KK dari non-pemerintah. Besarnya jumlah usaha tani yang menerima
bantuan input pertanian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan petani terhadap
sumber daya eksternal cukup tinggi. Meskipun kita juga perlu melacak kembali, siapakah
penerima bantuan input produksi dari pemerintah ini? Apakah petani kaya, petani gurem,
atau buruh tani?
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Lalu lintas bantuan input produksi pertanian dari pemerintah, di satu sisi, juga
melemahkan kemampuan petani memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan atas proses
produksi pertanian. Hal ini terlihat dari data berikut, biaya produksi dikalkulasikan
seluruhnya setelah dikonversi ke rupiah. Asumsinya, biaya-biaya yang selama ini tidak
dibayarkan harus tetap dikonversi ke dalam rupiah. Sebagai contoh, meski tanah yang
diusahakan merupakan milik sendiri di dalam perhitungan biaya produksi tetap
dikonversi ke dalam sewa. Demikian juga dengan tenaga kerja, meski diusahakan sendiri
oleh anggota keluarga, di dalam sensus tetap dikonversi ke dalam upah tenaga kerja.
Rata-rata Biaya Produksi Setiap RTP/Tahun (Rp)
Pertanian Padi Sawah 2013
293,635
560,000

Benih Padi
Pupuk & Pestisida

1,085,000

1,224,875

1,619,875

Upah Tenaga Kerja
Jasa pertanian (pemanenan, pemberantas hama dll)
Pengeluaran lain-lain (sewa alat dll)

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Dari tanah yang diusahakan ini, baik dalam dimiliki sendiri ataupun tidak,
menanggung biaya produksi pertanian rata-rata yang cukup tinggi setiap tahunnya. Di
dalam pertanian tanaman pangan, ada tiga komoditas penting yang mempunyai biaya
produksi berbeda-beda. Padi sawah dikerjakan di atas lahan sawah baik irigasi maupun
non irigasi memiliki total rata-rata biaya produksi paling tinggi dua komoditas lain yang
ditanam di lahan bukan sawah. Di dalam satu tahun, setiap rumah tangga tani rata-rata
mengeluarkan total biaya produksi sebesar 4,7 juta rupiah. Biaya paling besar
dikeluarkan untuk upah tenaga kerja sebesar 1,6 juta rupiah. Di dalam pertanian sawah,
rumah tangga petani mengeluarkan 1,2 juta rupiah khusus untuk jasa pertanian tertentu
seperti pemanenan, maupun pemberantasan hama dan 0,56 juta rupiah untuk
pengeluaran lain seperti sewa alat pertanian. Selain biaya untuk tenaga kerja, input
produksi seperti pupuk dan pestisida juga mempunyai porsi yang besar yakni 1,08 juta
rupiah. Sementara benih padi sebesar 0,29 juta rupiah.
Rata-rata Biaya Produksi Setiap RTP/Tahun (Rp)
Pertanian Padi Ladang 2013
286,373

Benih Padi
Pupuk & Pestisida

895,714

282,873

555,500
901,396

Upah Tenaga Kerja
Jasa pertanian (pemanenan, pemberantas hama
dll)

Pengeluaran lain-lain (sewa alat dll)
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Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Dibandingkan pertanian untuk padi sawah, pertanian padi ladang cenderung lebih
ringan biaya produksinya. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan setiap rumah
tangga petnai dalam satu tahun sebesar 2,9 juta rupiah. Biaya produksi paling tinggi
dikeluarkan untuk upah tenaga kerja sebesar 0,9 juta rupiah dan biaya sewa alat
pertanian sebanyak 0,89 juta rupiah. Namun, berbeda dengan pertanian sawah yang
membutuhkan jasa pertanian khusus, biaya untuk jasa pertanian ladang tidak lah besar
hanya 0,28 juta rupiah. Sama halnya seperti biaya produksi untuk input pertanian,
terutama pengeluaran untuk pupuk dan pestisida memang lebih sedikit dibandingkan
pertanian sawah yakni 0,5 juta rupiah saja. Namun, jumlah yang dikeluarkan untuk benih
padi relative sama yakni 0,28 juta rupiah.
Rata-rata Biaya Produksi Setiap RTP/Tahun (Rp)
Pertanian Palawija 2013
230,250

259,750

Pupuk & Pestisida

429,125
377,750

544,375

Benih Palawija

Upah Tenaga Kerja
Jasa pertanian (pemanenan, pemberantas hama
dll)
Pengeluaran lain-lain (sewa alat dll)

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Dibandingkan pertanian padi, pertanian palawiha jauh lebih ringan biaya
produksinya. Rata-rata biaya yang dikeluarkan setiap rumah tangga petani dalam satu
tahun sebesar 2,1 juta rupiah. Biaya produksi paling tinggi justru dikeluarkan untuk viaya
lain-lain seperti sewa alat yakin 0,56 juta rupiah dan upah tenaga kerja sebesar 0,54 juta
rupiah. Biaya untuk jasa pertanian juga cukup tinggi yakni 0,49 juta rupiah. Sementara
biaya untuk input pertanian, terutama pengeluaran pupuk dan pestisida lebih sedikit
dibandingkan pertanian padi, hanya 0,37 juta rupiah saja. Namun, jumlah yang
dikeluarkan untuk benih palawija hampir mirip seperti biaya benih padi yakni 0,259 juta
rupiah.
Panen
Di dalam pendekatan Chayanovian, hasil panen bukan semata-mata parameter
teknis melainkan hubungan yang kompleks di level mikro maupun makro (Ploeg, 2013).
Deret angka panen petani bisa bercerita banyak hal. Salah satunya tentang kerentanan
petani oleh sistem panen ijon dan tebasan yang terbentuk dari respon petani terhadap
perubahan ekonomi politik yang merugikan mereka. Baiknya, Sensus Pertanian 2013
menangkap keberagaman sistem panen ini dengan mengategorikannya ke dalam panen
sendiri, sistem tebasan, dan sistem ijon. Ketiga sistem ini mempunyai manifestasi berbeda
tentang perjuangan petani menjaga subsistensi supaya tidak lapar. Sistem tebasan
misalnya, bagi Sajogyo (1982) justru menunjukkan kerentanan petani terutama
penggarap dan buruh tani. Tebasan ini juga menggambarkan ketidakmampuan petani
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memenuhi sumber daya benih dari internal mereka sendiri. Sistem tebasan lahir seiring
jenis tanaman varietas IR yang semakin pendek dan mudah ditebas oleh pedagang
beberapa hari atau minggu sebelum panen (Sajogyo, 1982).
Panen di Pertanian Padi Sawah, Sensus Pertanian 2013
Provinsi

Panen Sendiri/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp)
(JutaRp)
Sumatera Utara
73.399
8,4
DKI Jakarta
1.202,45
19
Jawa Barat
247.119
9,8
Jawa Tengah
142.410,7
6,3
DI Yogyakarta
12.343
4,5
Jawa Timur
204.229
8,6
Banten
56.410,67
8,6
Sulawesi Selatan
145.282,7
1,2
Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Tebasan/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp)
(JutaRp)
57,5
9,5
5.429,7
23,7
49.378
12,6
1.354
7
29.932,8
15,9
892,9
13
1.321,8
26,4

Ijon/Tahun
Jumlah
Per RTP
(Juta Rp)
(Juta Rp)
80
6,6
505,8
17
157
6,5
9
2
471
10
41
5,8
18,8
4,7

Rata-rata penguasaan lahan sawah, baik irigasi maupun non irigasi, di Provinsi
Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada dalam rentang
0,021-0,2 hektar saja. Dengan potret penguasaan lahan yang kecil ini, ongkos produksi
yang dikeluarkan setiap tahun 4,7 juta rupiah. Berdasarkan tabel di atas, panen tebasan
mempunyai jumlah pendapatan per rumah tangga per tahun lebih tinggi dibandingkan
panen sendiri maupun ijon. Hanya saja, total perputaran pendapatan paling tinggi tetap
berada di panen sendiri dengan jumlah 1,2 milyar rupiah di DKI Jakarta sampai paling
tinggi sebesar 247 milyar rupiah di Jawa Barat. Perputaran angka panen tebasan padi
sawah separuh lebih rendah dibanding panen sendiri, paling tinggi adalah 49 milyar
rupiah di Jawa Tengah. Perputaran paling kecil pada pada panen ijon padi sawah di mana
nominal paling tinggi ada di Jawa Barat sebesar 505 juta rupiah.
Berdasarkan tabel di atas, total pendapatan padi sawah paling tinggi berasal dari
sawah panen sendiri di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, perputaran
uang yang dihasilkan dari panen sendiri sebesar 247,12 milyar rupiah selama satu tahun.
Setiap rumah tangga, rata-rata pendapatan dari sawah panen sendiri adalah 9,8 juta
rupiah/tahun. Pendapatan ini diperoleh dari perkiraan produktivitas gabah kering panen
di jawa Barat sebesar 4,436 ton/hektar. Nilai dari pendapatan panen sendiri hanya
separuh dari panen tebasan dan panen ijon. Khusus di Jawa Barat, total panen tebasan
mencapai angka 5,2 milyar rupiah dengan rata-rata pendapatan per rumah tangga
sebesar 23,7 juta rupiah/tahun. Jumlah ini menjadi pendapatan rata-rata rumah tangga
tani padi sawah paling tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan,
dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Demikian pula dengan panen dalam sistem ijon.
Perputaran pendapatan dari panen ijon di Jawa Barat sebesar 505 juta rupiah, dengan
rata-rata per rumah tangga mendapatkan 17 juta rupiah/tahun.
Sama seperti di Jawa Barat, pendapatan rumah tangga petani per tahun paling
tinggi di Sulawesi Selatan justru diperoleh dari sistem tebasan. Setiap tahunnya, petani
padi sawah di Sulawesi Selatan bisa mendapatkan uang 26,4 juta rupiah/tahun.
Sementara total perputaran uang dari sistem tebasan sebesar 1,3 milyar rupiah. Jumlah
pendapatan per rumah tangga tani per tahun ini sangat jauh berbeda dengan padi sawah
yang dipanen sendiri. Petani hanya mendapatkan uang sebanyak 1,2 juta rupiah/tahun
dari padi yang dipanen sendiri dengan total perputaran uang cukupbesar yakni 145
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milyar rupiah/tahun. Jumlah ini didapat dari produktivitas gabah kering panen di sawah
sebesar 3,7 ton/hektar.
Produktivitas lahan padi sawah di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Jawa
Barat yakni 4,724 ton/hektar. Berdasarkan produktivitas per hektar ini, perputaran
pendapatan petani dari sawah yang dipanen sendiri sebesar 204,2 milyar rupiah. Dari
jumlah ini, rata-rata pendapatan yang diterima setiap rumah tangga tani sebesar 8,6 juta
rupiah/tahun. Jumlah ini tidak lebih sedikit dibandingkan sistem ijon yang perputaran
uangnya juga besar 471juta rupiah dengan rata-rata pendapatan per rumah tangga 10
juta rupiah/tahun. Di Jawa Timur, pendapatan panen ijon per rumah tangga cenderung
lebih rendah dibanding sistem tebasan. Tebasan dianggap lebih menguntungkan, total
perputaran uang panen padi sawah tebasan sebesar 29,9 milyar rupiah dengan
pendapatan per rumah tangga 15,9 juta rupiah/tahun.
Panen di Pertanian Padi Ladang, Sensus Pertanian 2013
Provinsi

Panen Sendiri/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp)
(JutaRp)
Sumatera Utara
6.450,5
5,718
DKI Jakarta
7
3,5
Jawa Barat
3.364,6
3,8
Jawa Tengah
4.117,57
3,795
DI Yogyakarta
4.739,6
4
Jawa Timur
13.417,48
4,628
Banten
894,1
3,5
Sulawesi Selatan
1.580,47
4
Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Tebasan/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp) (JutaRp)
9,7
9,7
92
6
95,9
4,5
-

Ijon/Tahun
Jumlah
Per RTP
(Juta Rp)
(Juta Rp)
0,9
0,13
8
4
2
2
-

Rata-rata penguasaan lahan bukan sawah di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Jawa,
dan Provinsi Sulawesi Selatan berada di rentang 0,1-0,77 hektar saja. Dengan potret
penguasaan lahan sekecil ini, ongkos produksi yang dikeluarkan setiap tahun relatif lebih
rendah dibandingkan padi sawah, 2,9 juta rupiah/tahun. Hampir sebagian besar rumah
tangga petani padi ladang memilih untuk memanen sendiri dibandingkan masuk dalam
panen ijon atau tebasan. Jumlah ini berbanding terbalik dengan kondisi padi sawah yang
komposisi panen tebasan dan ijon cukup tinggi, bahkan pendapatan per rumah tangga per
tahunnya paling tinggi dari tebasan seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan tabel di atas, kita bisa mengamati, perputaran uang paling tinggi dari
padi ladang yang dipanen sendiri terletak di Jawa Timur dengan jumlah 13,4 milyar per
tahun. Angka ini didapat dari produktivitas padi ladang yang cenderung lebih rendah
dibandingkan padi sawah, yakni 2,5 ton/hektar. Jumlah ini sebanding dengan rata-rata
pendapatan petani per tahun sebesar 4,6 juta rupiah/tahun. Sementara, perputaran
pendapatan dari sistem tebasan untuk padi ladang dalam satu tahun hanya 95,9 juta
rupiah dengan rata-rata per keluarga petani sebesar 4,5 juta rupiah/tahun.
Disamping Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai rata-rata
pendapatan per rumah paling tinggi dari padi ladang yang dipanen sendiri. Di Sumatera
Utara, produktivitas gabah kering panen padi ladang sebanyak 2,3 ton/tahun. Jumlah ini
cenderung separuh lebih rendah dibandingkan padi sawah yang mencapai 4,2 ton/tahun.
Meski demikian, pendapatan petani dari padi ladang yang dipanen sendiri bisa mencapai
5,7 juta rupiah/tahun dari total perputaran uang sebesar 6,4 milyar/tahun. Provinsi Jawa
Barat juga mempunyai produktivitas padi ladang paling baik dibanding provinsi sampling
lainnya, sebesar 2,76 ton/hektar. Produktivitas gabah kering panen ini mampu
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menghasilkan perputaran pendapatan sebesar 3,3 milyar dalam waktu satu tahun.
Namun, sayangnya, rata-rata pendapatan per rumah tangga hanya 3,8 juta rupiah/tahun.
Panen di Pertanian Palawija, Sensus Pertanian 2013
Provinsi

Panen Sendiri/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp)
(JutaRp)
Sumatera Utara
22.112,5
6
DKI Jakarta
31,6
1,9
Jawa Barat
8.412,8
1,8
Jawa Tengah
28.944,6
2
DI Yogyakarta
2.570
1
Jawa Timur
57.472,5
2,8
Banten
1.831
1,8
Sulawesi Selatan
26.648,5
4,9
Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013

Tebasan/Tahun
Total
Per RTP
(Juta Rp)
(JutaRp)
447,5
1.443,8
7.765,9
189
14.484,5
217,6
253

3
1,6
2,8
1,2
5
1,6
3

Ijon/Tahun
Jumlah
Per RTP
(Juta Rp)
(Juta Rp)
110,6
5
142
1,9
102
1,6
10
0,68
230,6
2,6
38
3,4
40
1,5

Dibandingkan padi ladang, distribusi pendapatan dari panen sendiri, tebasan dan
ijon cenderung merata seperti padi sawah. Perputaran pendapatan paling tinggi ada di
Provinsi Jawa Timur sebesar 57,4 milyar rupiah dalam satu tahun, dengan rata-rata per
rumah tangga hanya 2,8 juta rupiah/tahun. Jumlah ini diperoleh dari produktivitas per
hektar sebesar 2,8 ton/hektar. Di Jawa Timur, panen palawija dengna pendapatan yang
tinggi diperoleh melalui sistem tebasan. Petani bisa mendapatkan pendapatan rata-rata 5
juta rupiah/tahun, jumlah ini pun lebih kecil dibandingkan sistem ijon hanya 2,6 juta
rupiah/tahun.
Sementara, pendapatan petani paling tinggi dalam pertanian palawija berasal dari
Provinsi Sumatera Utara dengan 6 juta rupiah/tahun/rumah tangga bagi petani yang
memanen sendiri ladangnya. Pendapatan ini didukung oleh produktivitas palawija
Sumatera Utara yang juga tinggi sebesar 6,9 ton/hektar dengan total pendapatan dari
panen sendiir sebesar 22 milyar/tahun. Disamping dipanen sendiri, rumah tangga petani
juga mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta rupiah/tahun dengan memanen palawija
melalui sistem ijon dengan total pendapatan 110 juta rupiah/tahun. Jumlah ini tidak jauh
berbeda dengan panen tebasan di mana petani bisa memperoleh 3 juta rupiah/tahun
dengan total pendapatan satu provinsi 447,5 juta rupiah/tahun.

Tenaga Kerja Pertanian
Di dalam analisis ekonomi mikro Chayanov, tenaga kerja menjadi variabel penting
untuk melihat seberapa rentan kah pertanian keluarga. Idealnya, angkatan kerja petani
mampu terserap dalam usaha tani untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga
secara subsisten. Namun, persoalannya tidak sesederhana ini. Berdasarkan data di atas,
terlihat bahwa rumah tangga petani tidak sekedar mencukupi kebutuhan dari usaha tani
semata tetapi juga dari sektor non pertanian seperti buruh. Besarnya tingkat pendapatan
usaha pertanian dipengaruhi faktor produksi pertanian, jenis komoditas, produktivitas,
dan harga produksi.28 Seringkali faktor-faktor produksi yang begitu tergantung pada
28
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sumber daya eksternal, jsutru merugikan petani. Akibatnya, mau tidak mau, mereka harus
masuk ke dalam pasar tenaga kerja lain di luar pertanian.
Hanya saja, makalah ini tidak ingin mengasumsikan bahwa semua angkatan kerja
pertanian mempunyai kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Bahkan di dalam
menjalankan pertanian, menurut Ellis (1993), komunitas petani tidak sepenuhnya
tergantung pada mekanisme pasar. Meski belum mampu tergambarkan di dalam Sensus
pertanian, kami menyepakati Ellis (1993) bahwa sebagian hubungan ketenagakerjaan
pada komunitas petani masih ditentukan relasi resiprositas yang melibatkan normanorma sosial. Hanya saja, olahan data berikut mengasumsikan resiprositas ini tidak ada.
Hubungan ketenagakerjaan diasumsikan berada dalam mekanisme pasar yang
ditransaksikan menjadi rupiah. Oleh karenanya, narasi tentang angkatan kerja dimulai
dari demografi tenaga kerja pertanian yang makin hari makin bergantung pada angkatan
kerja berusia tua. Terjadi stagnansi pertanian seiring reproduksi tenaga kerja pertanian
muda yang mandeg.
Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26,135 juta
rumah tangga. Dari total jumlah ini, petani tanaman pangan ada 17,73 juta rumah tangga.
Jumlah ini mengalami penurunan 2,74% dibandingkan data Sensus Pertanian 2003
sebesar 18,23 juta rumah tangga. Dari data tentang total jumlah rumah tangga ushaa
pertanian, kita bisa mendapati kelompok umur petani utama atau serapan angkatan kerja
pertanian di rentang usia tertentu. Menurut Sensus Pertanian 2013, ada 7,325 juta
angkatan kerja petani dengan usia 45-54 tahun. Dari jumlah ini, 89,07% berjenis kelamin
laki-laki dan 10,93%nya berjenis kelamin perempuan. Selain itu, rentang usia 55-64
tahun juga banyak diserap menjadi angkatan kerja pertanian sebanyak 5,229 juta petani
dengan komposisi 84,91% berjenis kelamin lelaki dan 15,09% berjenis kelamin
perempuan. Dari jumlah ini, angkatan kerja muda, rentang usia 15-24 tahun memang
sangat sedikit terserap di pertanian yakni 229 ribu petani saja. Sebaliknya, angkatan kerja
paling tua dengan usia lebih dari 65 tahun bahkan berjumlah lebih besar dibandingkan
rentang usia 25-34 tahun. Jumlah petani usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3,332 juta
petani dan petani berusia 25-34 tahun sebanyak 3,12 juta petani. Dari komposisi
angkatan kerja pertanian ini, tidak hanya petani pangan tetapi juga perkebunan sampai
peternakan, kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas serapan kerja sektor pertanian
diisi oleh angkatan kerja dalam rentang usia 45-54 tahun. Dari rentang usia ini, 8,56 juta
di antaranya adalah petani tanaman pangan.

0%

Angkatan Kerja Pertanian di Daerah Penghasil Tanaman
Pangan: Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat 2013 (Orang)
16%
30%

15-24 tahun
25-44 tahun
45-64 tahun
>65 tahun

54%

Demografi angkatan kerja pertanian memang cenderung tinggi di rentang usia
di atas 45 tahun. Dari diagram di atas, kita bisa mengenali jika angkatan kerja pertanian
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berada di rentang usia 45-64 tahun berada di prosentase paling tinggi sampai 54%
dengan jumlah 6,5 juta orang. Prosentase kedua berada di angkatan kerja usia 25-44
tahun dengan jumlah 3,59 juta orang. Kemudian, di urutan ketiga ada angkatan kerja
berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 1,92 juta orang atau 16% dari total populasi
angkatan kerja pertanian. Jumlah yang relative sangat kecil, nyaris 0% adalah petani
dalam usia 15-24 tahun sebanyak 54 ribu orang saja. Detailnya, angkatan kerja pertanian
yang paling banyak berada di rentang usia 45-54 tahun. Di Jawa Timur yang jumlah rumah
tangga petani tanaman pangan paling tinggi berada di rentang usia usia angkatan kerja
yang terserap di sektor pertanian berada di usia 45-54 tahun sebanyak 1,508 juta orang.
Demikian juga dengan di Jawa Tengah, ada 1,164 juta angkatan kerja petani beada di
rentang usia 45-54 tahun. Sementara, di Jawa Barat, angkatan kerja petani berusia 45-54
tahun juga menempati posisi paling tinggi sebanyak 870 ribu orang.
Perbandingan Upah/Gaji per Bulan
Sektor Pertanian Pangan dan Non-Pertanian 2013
(Juta Rupiah)
Upah sektor pertanian pangan

Upah sektor non-pertanian pangan

22.024

5.99
2.507
Sumatera
Utara

0.456

5.608
1.554

DKI Jakarta

Jawa Barat

6.878
1.417

9.515
0.633

5.45
1.883

Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

9.422
1.056
Banten

5.106
0.622
Sulawesi
Selatan

Rendahnya populasi angkatan kerja pertanian muda, kurang dari 25 tahun,
berkorelasi dengan data mengenai perbandingan upah antara sektor pertanian pangan
dan non pertanian pangan. Berdasarkan data di atas, rata-rata pendapatan pertanian
mempunyai gap yang lebar dengan pendapatan non pertainan. Di Jawa Timur misalnya,
rata-rata upah dari pertanian pangan selama satu bulan sebesar 1,8 juta rupiah
sementara upah sektor non pertanian bisa 5,45 juta rupiah. Di Jawa Tengah, upah dari
pertanian pangan hanya 1,4 juta rupiah per bulan sementara upah sektor non pertanian
bisa mencapai 6,8 juta rupiah. Di Jawa Barat, perbandingannya pun tidak begitu berbeda.
Di sektor pertanian pangan, upah yang diterima petani hanya 1,5 juta rupiah sementara
upah sektor non pertanian bisa 5,6 juta rupiah. Gap begitu besar antara upah pertanian
pangan dengan non pertanian terlihat di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Di wilayahwilayah yang banyak mengandalkan sektor jasa ini, kesenjangannya bisa 1:48 di DKI
Jakarta dan 1:15 di DI Yogyakarta.
Sayangnya, di dalam data BPS, sulit untuk mendapatkan keterkaitan antara
distribusi uang dari sektor non-pertanian untuk mencukupi kebutuhan modal pertanian.
Perhatian ini senada dengan opmitisme Ploeg (2013) bahwa anggota keluarga petani
yang harus menjadi buruh, bisa Sekilas, Jan Douwe van der Ploeg juga melihat bahwa
urbanisasi bisa mempengaruhi keseimbangan rumah tangga tani dalam memenuhi
tenaga kerja keluarga. Keseimbangan ini sangat bergantung pada repertoar kultural
tentang seberapa pentingkah tenaga kerja yang pindah ke kota kembali ke desa dan
meningkatkan reproduksi pertanian (hal. 82).
Dilihat dari potret angkatan kerja pertanian ini. Kita bisa melihat stagnansi dari
regenerasi pertanian pangan lantaran sektor usaha lain dianggap lebih masuk akal bagi
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angkatan kerja muda. Di satu sisi ada persoalan tentang guremisasi dan depeasantisasi
dalam rentang 2003-2013, di sisi lain juga ada persoalan regenerasi angkatan kerja
pertanian. Dari dinamika di wilayah-wilayah penghasil tanaman pangan ini, kita bisa
bertanya-tanya, apakah sektor non-pertanian ini mampu mendukung unit usaha tani
tanaman pangan yang dari hari ke hari makin rentan hilang?
Rumah Tangga Sektor Pertanian Pangan 2013
di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Utara, dan Sulawesi
Selatan
Usaha Tani Keluarga

28%

Tenaga Kerja Upahan

4%

68%

Kombinasi antara Usaha Tani Keluarga dan
Tenaga Kerja Upahan

Berdasarkan data dalam diagram di atas, 68% pertanian pangan pada 2013 terdiri
dari unit usaha tani keluarga yang mengusahakan lahannya sendiri. Hanya 4 % keluarga
yang bergantung di pasar tenaga kerja upahan. Artinya, mereka yang bekerja di sini,
setiap bulannya hanya menerima upah rata-rata sekitar 0,4-1,8 juta rupiah di Pulau Jawa.
Sementara, 28% dari total populasi pertanian tanaman pangan mendapatkan pendapatan
dari mengusahakan tanah yang dikuasai sendiri dan menjadi tenaga kerja upahan.
Kecukupan Petani
Di dalam analisis Chayanov, kondisi angkatan kerja pertanian di bagian
sebelumnya perlu disandingkan dengan tingkat kecukupan pangan keluarga. Untuk
menjelaskan apa itu kecukupan, Penny dan Singarimbun (1972) mengutip salah seorang
informannya, “Seseorang merasa berkecukupan apabila ia mengetahui pada hari ini
bahwa ia pasti akan makan pada hari esok.” Pengertian tentang kecukupan dan tidak
berkecukupan bisa dimaknai sebagai kondisi miskin (Sajogyo, 1977).
Selain itu, menurut Sajogyo (1977) arti “kemiskinan” bagi golongan atau kelas
pengeluaran rumah tangga paling tepat diuraikan menurut ukuran kecukupan pangan.
Dari data pengolahan Susenas 1969/1970, khususnya sampel di pedesaan Jawa yang
tergolong “wilayah dengan sawah luas” (di separuh jumlah kabupaten sampel), diperoleh
data bahwa 38,4% penduduk miskin rata-rata dalam sehari seorang hanya makan 127
gram beras, 143 gram jagung dan 62 gram ubi-ubian (senilai kalori beras), atau total 332
gram ekwivalen (kalori) beras. Ini hanya menghasilkan 1.200 kalori. Makanan lain
ditaksir hanya menghasilkan 200 kalori, sehingga seorang dalam sehari hanya
memperoleh 1.400 kalori. Jikapun benar dugaan bahwa perkiraan konsumsi ubi-ubian itu
lebih rendah dari kenyataan, koreksi ini mungkin hanya berarti taraf sekitar 1.600 kalori
seorang sehari, yang dicapai oleh rumah tangga miskin yang beranggota 5,5 orang.
Dibandingkan dengan itu, rumah tangga dari (44,6%) kelas “menengah” (pengeluaran
antara 240 kg dan 480 kg senilai beras per orang setahun) dapat mencapai 1.860 kalori
seorang sehari. Ini berasal dari 433 gram bahan pangan pokok senilai beras, yang terdiri
dari 261 gram beras, 94 gram jagung dan 78 gram ubi-ubian (senilai kalori beras) atau
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sekitar 1.560 kalori. Dalam rumah tangga yang memperoleh kurang dari 1.700 kalori
seorang sehari, di mana anak-anak di bawah umur 7 tahun memerlukan 1.300 kalori per
orang. Orang-orang dewasa di situ hanya memperoleh tidak lebih dari 2.000 kalori
seorang sehari, dan jika mereka ini justru pencari nafkah yang bekerja kasar (fisik) orangorang itu tak akan cukup kuat serta tahan bekerja.
Tingkat Kecukupan Pendapatan Usaha Tani dengan
Konsumsi Keluarga 2013
5% 0%

5%
Sangat Berlebih
Lebih dari Cukup

Cukup

38%
52%

Kurang
Sangat kurang

Rendahnya pendapatan dari usaha tani membuat 38% dari usaha tani keluarga di
8 provinsi sampling merasa kurang cukup. Sementara, ada 52% usaha tani keluarga yang
berasa konsumsinya mampu dicukupi dari hasil pertanian mereka. Kemudian, hanya 5%
yang merasa konsumsinya lebih dari cukup dan ada 5% di antaranya merasa sangat
kurang. Kondisi konsumsi rumah tangga yang sangat berlebih nyaris tidak muncul dalam
usaha tani keluarga di provinsi-provinsi sampling.
44126

Cara Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (KK)
Saat Usaha Tani Tidak Cukup 2013
12640
1426

5862

1110

Ijon
Gadai barang atau lahan
Ijon dan Kredit
Kredit dan Gadai Barang/Lahan
Sumber di Luar Sektor Pertanian

112

1652

5399

794

Kredit atau Pinjaman
Buruh Pertanian
Ijon dan Buruh Pertanian
Gadai Barang dan Buruh Pertanian

Bagi 43% keluarga petani yang tidak mampu mencapai keseimbangan konsumsi
keluarga, mereka pun menempuh beberapa cara untuk mendapatkan tambahan
penghasilan. Seringkali, cara-cara yang dilakukan justru menjebak petani pada
kerentanan ekonomi yang berujung pada kelaparan (bagian ini akan dijelaskan pada bab
selanjutnya). Cara yang paling banyak ditempuh oleh 44.126 KK dari 8 provinsi sampling
adalah mencari pendapatan di luar sektor pertanian. Bagi keluarga petani miskin, caracara yang dilakukan di sektor-sektor informal dan dibayar harian seperti buruh
bangunan.
Disamping kerja-kerja serabutan di luar sektor pertanian, 12.640 KK
mendapatkan tambahan pendapatan sebagai buruh pertanian. Sementara 11.261 KK
mengaku lebih memilih kredit pinjaman untuk bisa mendapatkan uang tunai. Bahkan,
5399 KK di antaranya juga harus menggadaikan barang bahkan lahannya jika uang yang
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didapat dari kredit masih belum menutupi kebutuhan rumah tangga. Nampaknya,
menggadaikan barang atau lahan menjadi alternatif cara yang diminati, ada 1.110 KK
menyatakan memilih menggadaikan barang.
Di samping kredit sampai menggadaikan barang dan lahan, praktik yang
merugikan petani lainnya adalah ijon. Setidaknya ada 3.078 KK yang mengaku terpaksa
menjual hasil panennya saat tanamannya masih belum siap dipanen. Mereka yang terlibat
dalam ijon, 1.652 KK di antaranya adalah buruh pertanian. Oleh karenanya,
membicarakan sistem ijon tidak bisa lepas dari ketidakseimbangan yang dialami usaha
tani keluarga sekaligus buruh tani. Cara-cara memenuhi kebutuhan rumah tangga ini
pada dasarnya membuat petani semakin rentan. Para petani gurem ini akan terjebak
pada lilitan hutang atau kerentanan di dalam relasi kerja serabutan. Bahkan dari
pertanyaan tentang, “apakah pangan yang dikonsumsi sebagian besar diproduksi di
wilayah kecamatan?” Ada 14% responden di 8 provinsi sampling menjawab tidak.

Krisis Subsistensi
Di bagian sebelumnya, kita bisa memahami bahwa ketergantungan petani cukup
tinggi dalam memenuhi input produksi pertanian dan tenaga kerja. Bahkan produktivitas
pertanian harus bergantung pada mekanisme pasar. Hal ini terlihat dari prosentase
rumah tangga petani yang cukup besar untuk terlibat dalam sistem panen tebasan. Praktis
jika sistem tebasan ini terus direproduksi keluarga petani, dalam rangka mendapatkan
uang tunai, maka subsistensi mereka pun harus dipertanyakan. Seberapa subsisten kah
petani hari ini?
Masalah Utama Usaha Tani (KK) 2013
66515

33956
21858
3421
Lahan Pertanian Sempit
Akses Kredit Sulit
pemasaran hasil pertanin sulit

3598

Modal Kecil
Akses ke sarana pertanian sulit

Realitas empiris dari pertanian subsisten bisa diuji dengan artikulasi petani dalam
mengidentifikasi masalah utama usaha tain mereka. Berdasarkan diagram di atas,
mayoritas petani mengaitkan persoalan harian mereka dengan akses terhadap sumber
daya eksternal. Sementara, kemampuan untuk menguatkan sumber daya internal tampak
belum menjadi persoalan serius. Dari responden di 8 provinsi sampling, 66.515
menjawab masalah utama mereka adalah modal pertanian yang kecil. Modal di sini
dibayangkan sebagai uang tunai yang bisa ditransaksikan untuk membayar
ketergantungan petani terhadap sumber daya eksternal. Jawaban tentang modal yang
kecil pada usaha tani keluarga, bahkan jauh lebih besar dibandingkan keluhan soal lahan
pertanian yang semakin sempit. Selain itu, 21.858 KK mengeluhkan jika akses kredit bagi
petani sulit. Keluhan ini, di satu sisi cukup beralasan, sebab sebagian petani seperti
terlibat pada diagram di bawah sudah familiar dengan sistem kredit.
30

Jumlah Usaha Tani (KK) yang Mengambil Kredit Bank 2010-2013
183

Sulawesi Selatan
Banten
Jawa Timur
DI Yogyakarta

Jawa Tengah

1079

Sumatera Utara

3607

502
432

30
434

Jawa Barat
DKI Jakarta

161

71

3629

521
5

2106
8

503

Pernah Mengambil Kredit

1331

Tidak Pernah Mengambil Kredit

Berdasarkan diagram di atas, setidaknya ada 2,4 ribu KK yang mengambil kredit
ke bank. Di antara unit usaha tani yang mengambil kredit, 1.254 KK menyebutkan bahwa
proses administrasi kredit relative sulit, 620 di antaranya menyebutkan tidak memiliki
agunan dan 187 orang mengatakan bahwa lokasi rumah mereka terpencil untuk akses
kredit. Masuknya petani ke dalam sistem kredit bank menjadi penanda bagi
terintegrasinya pertanian pangan subsisten yang sebagian besarnya diusahakan petani
gurem ke dalam kapitalisme kredit. Meski akses kredit belum berlaku kepada semua
petani pangan, namun, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan intensi di dalam
pertanyaannya bahwa akses kredit bank merupakan salah satu indikator untuk
pembangunan pertanian.
Masalah-masalah pertanian yang diartikulasikan sebagai persoalan keuangan
menjadi penanda bagi rendahnya daya lenting petani menghadapi kerentanan mereka di
tengah paksaan pasar. Kerentanan ini bergulir seiring hasil pertanian petani yang
sebagian di antaranya tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Subsistensi
petani mengalami kebangkrutan, bersamaan dengan ancaman kelaparan keluargakeluarga petani miskin. Dari 191.338 responden di delapan provinsi sampling, ada 25,8%
rumah tangga petani yang menjawab tidak mempunyai persediaan pangan di rumah
mereka. Wilayah yang petaninya paling banyak tidak menyimpan bahan makanan pokok
ialah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bagian
sebelumnya tentang panen, kita bisa melihat bahwa ketiga provinsi di Pulau Jawa ini
diindikasikan menyumbang panen tebasan dan ijon dalam jumlah yang tinggi untuk
panen padi sawah. Sementara, 74,2% responden atau sebesar 141.840 KK di delapan
provinsi sampling menjawab mempunyai persediaan pangan. Meskipun, 24,9%
responden atau 35.458 KK petani yang menyimpan hasil panennya mengaku tidak
mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Pada akhirnya, kebutuhan pangan pokok
ini, disiasati dengan beberapa cara seperti membeli dan mencari bantuan dari keluarga.
Hanya saja, tidak semua mempunyai daya beli untuk pangan pokok karena 58%
menganggap harga pembelian makanan pokok masih cenderung tinggi.
Daya beli pangan pokok yang rendah di sebagian rumah tangga petani ini
berkorelasi dengan pengalaman mereka terancam kekurangan pangan. Setidaknya ada
11% responden atau 9.462 KK unit usaha tani di 8 provinsi mengaku pernah mengalami
kekurangan pangan. Menurut Sensus Pertanian 2013, kondisi ini menurut 9.046 KK
responden petani disebabkan oleh pendapatan mereka rendah. Sebagian besar petani,
1.108 KK di 8 provinsi terutama Jawa Barat, menyiasati kekurangan pangan ini dengan
mengurangi porsi makan. Sementara, 822 KK rumah tangga petani di mana sebagian
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besarnya ada di Jawa Barat mengaku harus mengurangi frekuensi makan. Kondisi serba
kekurangan ini membuat 74,8% petani responden di 8 provinsi atau sebesar 7.082 KK
merasa takut kekurangan makanan untuk satu tahun ke depan. Kondisi ini diperburuk
dengan kondisi balita yang kekurangan gizi yang jumlahnya cukup besar sebanyak 200
anak-anak. Jumlah terbesar terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan 55 balita, Provinsi
Sulawesi Selatan 54 balita, dan Jawa Barat 31 balita.
Kelaparan dan kekurangan gizi merupakan persoalan pelik yang menjadi buah
dari kekalahan petani untuk memperjuangkan otonomi produksinya. Persoalan ini
menumpuk sebagaimana dijelaskan Penny dan Singarimbun (1972) 45 tahun yang lalu.
Petani miskin di Jawa mengatasi kekurangan pangan dengan menambah asupan kalori
dari gula. Kondisi ini terus menerus terjadi sebagaimana ditangkap dalam Sensus
Pertanian 2013. Fenomena kerentanan pangan petani dalam Sensus Pertanian 2013
bagaikan gunung es, lebih besar dari pada data yang tertampil. Kita perlu melacak lebih
dalam lagi, apakah kerentanan pangan ini masih mampu mencapai asupan kalori
minimum yang setara dengan dengan 240 kilogram beras giling per tahun (Sajogyo,
1977). Jika di bawah angka tersebut, maka bisa dipastikan petani berada dalam kondisi
tidak aman pangan.
Melihat ketidakcukupan pangan dalam data Sensus Pertanian 2013, kita bisa
menyimpulkan bahwa unit usaha tani tanaman pangan hari ini tengah menghadapi krisis
subsistensi. Unit usaha pertanian pangan yang sebagian besarnya adalah petani gurem
belum mampu mengamankan konsumsi di rumah tangga. Meskipun pengelolaan lahan
pertanian berlangsung intensif ditandai dengan sedikit tanah yang menganggur, namun
otonomi petani selalu disubordinasi kepentingan perluasan kapitalisme pertanian.
Kapitalisme pertanian mempertajam diferensiasi kelas petani, seiring dengan rezim
tenaga kerja hari ini yang mengosongkan desa dari angkatan kerja muda pertanian.
Sementara, dari hari ke hari, petani subsisten semakin kesulitan untuk mereproduksi
pertaniannya sendiri lantaran tergantung pada sumber daya eksternal. Kondisi ini dalam
makalah ini ingin dimaknai sebagai krisis subsistensi. Gejalanya, sejauh bisa ditangkap
oleh Sensus Pertanian 2013, adalah kelaparan di keluarga petani yang mengusahakan
lahan sempit.

Kesimpulan
Makalah ini menggunakan pendekatan Chayanovian untuk menganalisisi datadata yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah. Argumentasinya, di tengah
kapitalisme pertanian yang memberi karpet merah pada penguasaan lahan skala besar,
telah mengikis otonomi petani. Dinamika ini membuat kelas petani gurem dan buruh tani
menjadi kelompok paling lemah dan mengalami kemerosotan produksi bahkan
kelaparan. Oleh karenanya, penting untuk bertanya, sejauh mana petani mampu
mereproduksi sumber daya internal secara otonom agar tetap mampu mencukupi
kebutuhan keluarga.
Pertanyaan ini dijawab, mula-mula, dengan mempertegas keberpihakan pada unit
usaha tani tanaman pangan. Di dalam komposisi kebijakan penguasaan lahan, lahan yang
dialokasikan untuk pertanian tanaman pangan hanyalah 19% dari total kawasan
budidaya. Jumlah ini akan terus menyusut jika kita memperhatikan tren yang terjadi
selama dekade 2003-2013. Di saat perkebunan komoditas ekspor terus meningkat, pada
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2003-2013, ada 25,3 ribu hektar per tahun untuk komoditas karet dan 250 ribu hektar
setiap tahun untuk komoditas kelapa sawit. Sebaliknya, periode ini dikenal sebagai
hilangnya 4,75 juta petani gurem dari pencacahan Sensus Pertanian 2013.
Kelompok petani gurem ini lah yang menghidupi sektor pertanian tanaman
pangan kita. Padahal, mereka pula yang menjadi kelompok paling rentan terlepas dari
lahannya. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, 73,9% petani gurem berada di Pulau Jawa
khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penurunan drastis jumlah petani
gurem pada 2013 juga terjadi di ketiga provinsi tersebut. Dari 3,895 juta rumah tangga
petani yang tidak lagi mengusahakan pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur, 94% di antaranya adalah petani gurem. Artinya, depeasantisasi bisa diamati
secara kasat mata lewat dinamika angka rumah tangga petani gurem yang disajikan
dalam Sensus Pertanian BPS.
Di tengah fenomena depeasantisasi ini, otonomi produksi petani tanaman pangan
justru semakin merosot. Hal ini terlihat juga dalam realitas PDB kita, di mana sektor
pertanian hanya menyumbang 14 %. Sementara sektor industri bisa menyubang 86%.
PDB tidak bisa menjadi ukuran tunggal dalam melihat kerentanan petani. Pendekatan ini
mempunyai limitasi karena hanya memperhitungkan faktor ekonomi berbasis pasar dan
cenderung melalaikan relasi kuasa maupun pengembangan diri petani. Sementara, ekomi
mikro petani memperhitungkan hal lain seperti dinamika sumber daya internal dan
eksternal pada: penguasaan lahan pertanian, input produksi pertanian, hasil panen,
tenaga kerja pertanian dan kecukupan petani.
Berdasarkan dinamika tentang lima hal ini, kita bisa mengamati bahwa
perekonomian petani semakin bergantung pada sumber daya eksternal. Di satu sisi
penguasaan lahan petani pangan sangat kecil, bahkan dari delapan provinsi sampling
penguasaan sawah berada di bawah 0,2 hektar. Sementara di sisi lain, konversi lahan
sawah ke penggunaan non sawah semakin pesat terutama di daerah-daerah penghasil
pangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Konversi lahan yang tinggi
berada di wilayah-wilayah yang sumber pendapatan pertanian pangan dan buruh cukup
tinggi. Di daerah-daerah ini pula, menurut data Sensus Pertanian 2013, prosentase relasi
kepenyakapannya cukup besar. Semakin produktif dan baik infrastruktur lahannya,
semakin tinggi pula tingkat kepenyakapannya.
Realitas tentang penguasaan lahan yang sangat sempit ini berhimpitan dengan
ketergantungan petani terhadap sumber daya eksternal dalam memenuhi input produksi
pertanian. Perbaikan produksi pertanian melalui intensifikasi dibangun menggunakan
syarat kecukupan modal uang pada petani, yang tidak bisa diakses petani gurem.
Ketergantungan paling tinggi berada di lahan pertanian sawah, terutama dalam
penyediaan tenaga kerja, jasa pertanian, dan pupuk serta pestisida. Kerentanan petani
dalam memenuhi input produksi pertanian berimplikasi pada pilihan pemanenan. Panen
tebasan dan ijon masih dianggap menguntungkan karena mampu menghasilkan uang
tunai secara langsung.
Khusus di Jawa Barat, total panen tebasan mencapai angka 5,2 milyar rupiah
dengan rata-rata pendapatan per rumah tangga sebesar 23,7 juta rupiah/tahun. Jumlah
ini menjadi pendapatan rata-rata rumah tangga tani padi sawah paling tinggi
dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan provinsi-provinsi lain di
Pulau Jawa. Demikian pula dengan panen dalam sistem ijon. Perputaran pendapatan dari
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panen ijon di Jawa Barat sebesar 505 juta rupiah, dengan rata-rata per rumah tangga
mendapatkan 17 juta rupiah/tahun.
Disamping krisis subsistensi, petani tanaman pangan juga mengalami krisis
regenerasi tenaga kerja pertanian. Idealnya, angkatan kerja petani mampu terserap
dalam usaha tani untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga secara subsisten.
Namun, persoalannya tidak sesederhana ini. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa
rumah tangga petani tidak sekedar mencukupi kebutuhan dari usaha tani semata tetapi
juga dari sektor non pertanian seperti buruh. Sementara, mereka yang bertahan di sektor
pertanian adalah generasi di atas usia 45 tahun. Menurut Sensus Pertanian 2013, ada
7,325 juta angkatan kerja petani dengan usia 45-54 tahun. Dari jumlah ini, 89,07%
berjenis kelamin laki-laki dan 10,93%nya berjenis kelamin perempuan. Selain itu,
rentang usia 55-64 tahun juga banyak diserap menjadi angkatan kerja pertanian
sebanyak 5,229 juta petani dengan komposisi 84,91% berjenis kelamin lelaki dan 15,09%
berjenis kelamin perempuan.
Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan reproduksi unit usaha tani pangan di
atas menghadapkan petani pada krisis subsistensi. Hal ini ditandai dengan 38% di
delapan provinsi sampling mengaku kurang mampu mencukupi konsumsi keluarga.
Kekurangan ini harus dipenuhi dengan sumber-sumber di luar sektor pertanian,
termasuk di antaranya masuk dalam sistem panen ijon, kredit, sampai menggadaikan
lahan. Ketergantungan petani dalam ekonomi uang tunai juga terlihat dari artikulasi
mereka terhadap masalah utama pertanian. Berdasarkan diagram di atas, mayoritas
petani mengaitkan persoalan harian mereka dengan akses terhadap sumber daya
eksternal. Contohnya adalah modal kecil dan akses kredit sulit. Sementara, kemampuan
untuk menguatkan sumber daya internal tampak belum menjadi persoalan serius.
Masalah-masalah pertanian yang diartikulasikan sebagai persoalan keuangan menjadi
penanda bagi rendahnya daya lenting petani menghadapi kerentanan mereka di tengah
paksaan pasar.
Krisis subsistensi petani di tengah paksaan pasar menyebabkan petani
menghadapi persoalan pelik tentang kelaparan dan kekurangan gizi. Subsistensi petani
mengalami kebangkrutan, bersamaan dengan ancaman kelaparan keluarga-keluarga
petani miskin. Dari 191.338 responden di delapan provinsi sampling, ada 25,8% rumah
tangga petani yang menjawab tidak mempunyai persediaan pangan di rumah mereka.
Sementara, di sisi lain, tidak semua petani mempunyai daya beli untuk pangan pokok
karena 58% menganggap harga pembelian makanan pokok masih cenderung tinggi. Daya
beli pangan pokok yang rendah di sebagian rumah tangga petani ini berkorelasi dengan
pengalaman mereka terancam kekurangan pangan. Setidaknya ada 11% responden atau
9.462 KK unit usaha tani di 8 provinsi mengaku pernah mengalami kekurangan pangan.
Rekomendasi
Rendahnya otonomi produksi dan krisis subsistensi petani pangan harus dilacak
lebih dalam melalui penelitian yang menggunakan pendekatan ekonomi mikro rumah
tangga petani pangan. Tujuannya untuk melihat bagaimana negara dan pasar menghisap
surplus kerja dari unit usaha tani keluarga yang sejatinya tidak terikat langsung dalam
relasi produksi industrial sebagai buruh? Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat
instrumen periodik untuk mengenali kondisi petani yang tidak semata-mata diukur
melalui kalkulasi uang.
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Tulisan ini menawarkan pendekatan Chayanovian yang melihat otonomi petani
tidak dari mekanisme pertukaran uang tunai melainkan pada kemampuan untuk
mencukupi faktor-faktor produksi pertanian secara mandiri. Konteks ini belum mampu
ditangkap secara mendalam karena limitasi instrumen penelitian dalam Sensus Pertanian
2013, sebagai berikut:
1. Di dalam pertanyaan tentang pemenuhan input produksi pertanian, perlu
dilengkapi dengan petanyaan tentang, “apakah mengusahakan pupuk atau
pestisida alami sendiri?” Jika iya, maka perlu dilihat seberapa besar prosentase
penggunaan pupuk sendiri di dalam mencukupi kebutuhan input pertanian?”
2. Pertanyaan di atas berkaitan dengan “waktu kerja pertanian” untuk melihat
jerih payah keluarga petani dalam memenuhi produksi pertaniannya.
3. Pertanyaan penting lainnya seputar relasi desa dan kota. Utamanya tentang
aliran tenaga kerja dari desa yang mengisi kantong-kantong industri di kota.
Bagaimana hubungan tenaga kerja di desa dengan di kantong-kantong
industri? Apakah ada pengembalian uang (remittance) dari tenaga kerja di kota
kepada keluarganya di desa? Apakah remittance ini dikembalikan untuk
memperbaharuai pertanian kelaurga. Seberapa besar kontribusi dari tenaga
kerja keluarga yang bekerja di sektor non pertanian pada sektor pertanian
keluarga.
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