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PENDAHULUAN 
 

Peningkatan pendapatan rumahtangga petani di lahan marjinal merupakan topik 
seminar yang tepat, karena tujuan utama umat manusia (termasuk para petani yang menempati 
lahan marjinal) adalah “memenuhi kelangsungan hidup” (survival) dan “membuat kehidupan 
yang lebih baik” (a better living). Secara teknis dan ekonomis, melalui penguasaan (pemilikan) 
sumberdaya lahan yang luasnya memadai, dengan pengelolaan usaha pertanian yang produktif 
disertai dengan penerimaan imbalan (harga produk) yang tinggi, sebenarnya mereka sangat 
potensial memperoleh penghasilan yang memadai dan berkelanjutan 1 sehingga dapat 
digunakan untuk mencapai tujuan dimaksud.   

Data BPS (2004) menunjukkan bahwa di Propinsi Sulawesi Tengah sebanyak 76,19 % 
dari penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian. Bisa jadi sebagian besar dari petani miskin 
tersebut berada di wilayah lahan marjinal.   Hal ini sejalan dengan pendapat Billah  (1983), 
Warsito (1993), serta Marzuki (1997) bahwa kemiskinan yang muncul pada masyarakat selain 
dapat terjadi karena keadaan struktural dan kebudayaan juga dapat terjadi karena miskinnya 
sumber-sumber alam (physical endowment).  Di wilayah marjinal pada umumnya produktivitas 
lahan relatif rendah.  Keadaan ini terutama terjadi akibat sebagian besar bentuk wilayah ini 
bergunung dengan kemiringan lereng > 45%, tanahnya dangkal (< 30 cm) dan berbatu (> 60%) 
serta kadar BOT (bahan organik tanah) nya sangat rendah. Selain itu, rendahnya produktivitas 
lahan di wilayah ini juga disebabkan oleh penurunan produktivitas lahan (degradasi), erosi, dan 
longsor.   

Bila saat ini, sebagain besar petani di lahan marjinal belum mencapai tingkat 
kesejahteraan sebagaimana diharapkan, maka berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan.  
Melalui konsep pemberdayaan terdapat dua hal yang dapat diraih para petani di lahan marjinal. 
Pertama adalah peningkatan pendapatan setiap rumahtangga petani. Kedua adalah 
pemerataan pendapatan, baik pemerataan pendapatan diantara para petani yang hidup 
bersamaan dalam sebuah komunitas maupun pemerataan pendapatan antara komunitas petani 
dengan komponen masyarakat lain dalam sebuah masyarakat yang lebih besar/lebih luas 
(misalnya di dalam wilayah regional/propinsi atau nasional).  Oleh sebab itu, keberpihakan 
kepada yang lebih lemah (umumnya petani lapisan bawah/petani msikin) harus menjadi 
landasan utama dalam upaya pembangunan yang menggunakan konsep pemberdayaan. Bisa 
jadi, hal ini menuntut adanya program-program pembangunan yang spesifik/tidak seragam. 
Meskipun bagi para fasilitator program pemberdayaan hal ini akan menambah volume 
pekerjaan tetapi akan dibalas dengan keberhasilan yang lebih sempurna. 

Sebenarnya, konsep pemberdayaan bukanlah hal yang baru.  Bahkan belakangan ini 
istilah pemberdayaan2 sudah menjadi “kata-kata yang sangat populer”.  Kata-kata tersebut 
                                                           
1 Menurut Haan (2000) suatu mata pencaharian dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian 

berkelanjutan bila terdapat kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar (self - defined basic needs) 
serta menjamin orang untuk dapat menghadapi goncangan (shocks) dan tekanan (stress) 

2. Menurut Habermas dalam Hardiman (1993), konsep pemberdayaan muncul sejak kegagalan 
modernisasi semakin diketahui dan disadari secara luas oleh berbagai kalangan. Kegagalan 
modernisasi yang paling menonjol adalah terjadinya ketimpangan yang semakin curam, dimana secara 
makro kemajuan yang diperoleh oleh belahan dunia yang satu menimbulkan kemiskinan pada belahan 
dunia lainnya atau secara mikro kemajuan yang diperoleh oleh lapisan masyarakat tertentu 
menimbulkan kemiskinan lapisan masyarakat lainnya.  Hal ini terjadi sebagai akibat ketidak mampuan 
modernisasi menghilangkan dominasi suatu umat manusia oleh umat manusia lainnya. Yang terjadi 
hanyalah perubahan bentuk dominasi dari dominasi dengan kekuatan (seperti perang pada zaman 
kolonisasi) menjadi dominasi dengan hegemoni, baik dalam bentuk hegemoni proses produksi 
(penguasaan asset, modal, teknologi, dan pasar) maupun melalui hegemoni ideologi.  Untuk kasus di 
Indonesia, modernisasi pertanian dalam program “Revolusi Hijau” ternyata keberhasilannya hanya 
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hampir selalu muncul sebagai kata-kata kunci pada berbagai program pembangunan, termasuk 
pembangunan yang calon penerima manfaatnya para petani di pedesaan.  Selain itu, kata-kata 
pemberdayaan juga seringkali menjadi topik utama dalam perbincangan yang dilakukan 
berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.   

Namun demikian, kadang-kadang istilah pemberdayaan masih perlu dipahami secara 
lebih baik atau lebih utuh, sehingga implementasi dari istilah tersebut tidak hanya pengulangan 
praktek konsep modernisasi sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam hal ini, 
praktek pemberdayaan yang muncul seringkali hanya terfokus pada upaya merubah dimensi 
“kemauan petani” (dimensi kesadaran petani) karena bertolak dari pandangan bahwa sumber 
utama keterbelakangan petani adalah persoalan buruknya mentalitas petani.  Oleh sebab itu, 
praktek-praktek pemberdayaan hanya diwujudkan dalam bentuk peningkatan wawasan, 
pengetahuan, dan keterampilan teknis.   Sebenarnya, praktek tersebut tidaklah salah tetapi 
belum cukup untuk merubah tindakan petani, misalnya merubah tindakan seorang petani dari 
pola “usahatani ekstensif” ke pola “usahatani intensif”.  Untuk itu, masih diperlukan perubahan 
dimensi lain, yaitu dimensi “kemampuan petani” (dimensi material petani).   

Dengan kata lain, untuk melakukan perubahan tindakan seorang petani (termasuk para 
petani yang berada di wilayah lahan marjinal), maka perubahan dimensi  “kemauan” dan 
perubahan dimensi “kemampuan” perlu berlangsung secara bersamaan.  Keduanya bagaikan 
dua sisi mata uang yang tidak pernah saling terpisah dan tidak akan mempunyai arti/makna 
atau manfaat bila salah satu terpisah dari yang lainnya.  Oleh sebab itu, konsep pemberdayaan 
petani di lahan marginal pun harus berpijak pada dua dimensi tersebut, dimensi kemauan 
petani (dimensi kesadaran petani) dan dimensi kemampuan petani (dimensi material petani) 3. 

Pemahaman konsep pemberdayaan sebagaimana diuraikan diatas, harus menjadi 
arahan kita bahwa pemberdayaan terhadap para petani di wilayah lahan marjinal jangan 
sampai terjebak hanya memberdayakan komunitas petani dalam pengertian membuat para 
petani harus lebih “membanting tulang” (berusaha lebih keras atau berkorban lebih banyak) 
tetapi sebagian besar “surplus” yang tercipta dari hasil jerih payahnya lebih banyak dinikmati 
oleh pihak lain, baik mereka yang sama-sama berada dalam komunitas petani ataupun mereka 
yang berada di luar komunitas petani.  Dengan kata lain, manfaat dari meningkatnya usaha 
produktif para petani di lahan marjinal (setelah menjalani proses pemberdayaan) harus dapat 
meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan, sehingga para petani di lahan marjinal 
dapat “memenuhi kelangsungan hidup” (survival) dan “membuat kehidupan yang lebih baik” (a 
better living).   
 
 

PEMBERDAYAAN DIMENSI KEMAUAN PETANI 
 

Dalam mengidentifikasi dimensi kemamuan petani, apalagi dimensi kemauan para 
petani di lahan marjinal, sebaiknya kita tidak terjebak hanya pada persoalan stereotipe tentang 
adanya petani bodoh vs petani pintar atau adanya petani rajin vs petani malas sehingga muncul 
kesimpulan bahwa keterbelakangan/ketertinggalan para petani di lahan marjinal karena mereka 
bodoh dan/atau malas.  Akan tetapi, kita sangat perlu melakukan penelusuran yang lebih 
mendalam, terutama dengan memperhatikan situasi/persoalan utama yang dihadapi banyak 
petani di lahan marjinal dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.   

Dengan banyaknya petrani di wilayah marjinal yang berlahan sempit dan tingkat 
kesuburah relatif rendah berarti banyak di antara para petani yang penghasilannya hanya 
cukup  untuk memenuhi taraf hidup dekat batas subsistensi (subsistent living) 4.  Dalam hal 
                                                                                                                                                                          

terjadi pada perbaikan nasib petani lapisan atas di desa, sedangkan petani gurem dan buruh tani belum 
terangkat arus pembangunan tersebut sehingga mereka masih tetap tertinggal (Sajogyo, 2002) 

3 Sebagaimana dikemukakan oleh Budimanta (2003) dan Marzali (2003) upaya pemberdayaan petani atau 
community development harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: mengembangkan kesadaran dan 
kemampuan petani, mendorong terbangunnya kerjasama, memberdayakan pranata sosial/lembaga sosial 
yang ada dan berkembang pada komunitas petani,.  Selain itu, pemberdayaan juga harus merupakan 
transformasi sosial-budaya-ekonomi secara berkelanjutan (bukan window shoping dan bukan charity), 
menyertakan pranata sosial dan lembaga sosial yang ada dan berkembang pada komunitas petani dalam 
investasi infrastruktur, serta memperlakukan komunitas petani sebagai subjek dalam perencanaan dan 
pelaksanaan (collective decision)  

 
4  Konsep “hidup subsisten”  merujuk pada pengertian tingkat hidup yang rendah.  Meskipun relatif sulit 

didefinisikan karena sangat relatif dan merefleksikan nilai-nilai sosial dan ekonomi, subsisten paling 
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penghasilan para petani di lahan marjinal hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
minimum (setara garis kemiskinan) 5, kondisinya sangat riskan karena pengurangan 
penghasilan lebih lanjut akan menimbulkan malnutrisi dan bahkan sangat mungkin 
menimbulkan kematian dini.  

Kekurangan sumberdaya tanah 6 (akibat terbatasnya ketersediaan sumberdaya lahan 
yang disertai dengan terus bertambahnya jumlah penduduk), kekurangan modal finansial, tidak 
ada lapangan kerja di luar pertanian, dan dibarengi dengan jumlah anggota keluarga yang 
banyak akan menyebabkan tingkat kehidupan banyak petani berada sangat dekat dengan 
batas subistensi.  Hal ini pun sangat mungkin terjadi pada para petani yang berada di wilayah 
lahan marjinal.   

Dalam kondisi dekat batas subsistensi, ”ruang gerak” perubahan dimensi kemauan 
para petani di lahan marjinal menjadi sangat terbatas karena dibatasi pilihan utama yang bagi 
mereka sangat berarti, yaitu “keharusan menyelamatkan keamanan subsistensi keluarganya”.  
Lebih lanjut realitas ini akan melahirkan dimensi kemauan petani yang hanya mengacu pada 
etika subsistensi atau etika “dahulukan selamat” (safety first) 7 sehingga mereka lebih 
mengutamakan “memperoleh hasil yang mantap dan dapat diandalkan (stabil dan 
berkelanjutanl) bagi kelanggengan subsistensi keluarganya”.  Mereka akan menjauh dari 
kemauan untuk “memperoleh keuntungan yang maksimal”.   

Realitas ini juga kemudian akan mempengaruhi dimensi kemauan para petani di lahan 
marjinal dalam memilih teknologi, pasar (pasar input produksi maupun pasar output/hasil 
produksi), dan kelembagaan.  Bila para petani di lahan marjinal semakin dekat dengan garis 
subsistensi maka toleransi mereka terhadap pilihan teknologi, pasar dan kelembagaan yang 
mengandung resiko kegagalan akan semakin rendah.  Sebaliknya, petani di lahan marjinal 
akan semakin komersial dan semakin berani mengambil resiko kegagalan bila penghasilan 
merka semakin jauh berada di atas keamanan subsistensinya.  Oleh sebab itu, dalam 
menjalankan praktek pemberdayaan dimensi kemauan petani di lahan marjinal perlu didukung 
oleh adanya pilihan teknologi, pilihan pasar dan pilihan kelembagaan yang selain mampu 
meningkatkan pendapatan tetapi juga kandungan resiko kegagalannya sangat rendah 
(kemungkinan terjadinya kegagalan dan/atau penurunan stabilitas keberlanjutan penghasilan 
para petani yang terkandung dalam pilihan-pilihan baru sangat kecil).  Dengan demikian pilihan-
pilihan baru yang ditawarkan sebaiknya tidak mengandung celah yang akan membuat para 
petani di lahan marjinal terjatuh ke tingkat subsistensi yang lebih rendah. Sebenarnya, adanya 
”asuransi resiko” (jaminan atas kegagalan) dalam setiap pilihan baru akan sangat membantu 
mempercepat proses perubahan dimensi “kemauan petani” dari berlandaskan etika dahulukan 
selamat ke etika pilihan rasional karena mereka akan diyakinkan bahwa pilihan baru tidak 
mengandung resiko kegagalan yang membahayakan subsistensinya. 

 
 

PEMBERDAYAAN DIMENSI KEMAMPUAN PETANI 
 

Dalam konteks dimensi kemampuan petani, sebab terjadinya keterbelakangan/ 
ketertinggalan para petani di wilayah marjinal dalam menjalankan usaha produktif (usahatani), 
harus dipahami sebagai akibat tertutupnya/terhalanginya akses mereka dalam menguasai 
                                                                                                                                                                          

minimum atau garis kemiskinan dapat merujuk pada standar ilmiah kemiskinan yang dirumuskan Zweig.  
Dalam hal ini, subsisten paling minimum merupakan suatu keadaan dimana tingkat hidup yang lebih 
rendah dari itu akan menimbulkan penyakit defisiensi nutrisi.   

5  Menurut data BPS (2004) garis kemiskinan untuk Propinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2004 adalah 
Rp. 1.489.596,-  /kapita/tahun.  Jika sebuah rumahtangga  petani memiliki lima anggota keluarga, maka 
garis kemiskinan keluarga tersebut adalah Rp. 7.477.980,- /kapita/tahun.   

6 Berkaitan dengan distribusi pemilikan lahan, hasil PRA  yang dilakukan BP2TP Sulteng tahun 2003 di sebuah 
desa miskin di Kabupaten Donggala mengungkapkan bahwa petani kakao yang memiliki kebun kakao 
seluas hanya 1 ha atau kurang  mencapai angka 86,5 % dan produktivitas kebun kakao mereka hanya 300 
– 600 kg/ha/tahun.  Dengan menggunakan acuan hasil penelitian Fadjar dkk (2006) di NAD, dapat diduga 
sebagian besar petani kakao di desa-desa miskin (di wilayah marjinal) di Kabupaten tersebut masih berada 
dalam keadaan miskin.

7 Misalnya, menurut  Scott (1989), para petani lebih memilih menggunakan beberapa jenis bibit dari pada 
memilih satu jenis bibit paling unggul.  Dalam hal ini, para petani akan mengesampingkan suatu pilihan 
yang meskipun berpotensi memberi hasil bersih lebih tinggi tetapi mengandung resiko kerugian yang 
membahayakan subsistensinya. 
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berbagai modal ekonomi karena modal tersebut dikuasai pihak lain dalam pola hubungan yang 
seringkali bersifat asimetris-eksploitatif 8 sehingga para petani tidak memiliki surplus usaha. 
Padahal modal tersebut sangat diperlukan untuk melakukan usaha produktif, termasuk 
usahatani di lahan marjinal.  

Oleh sebab itu, intisari pemberdayaan dimensi kemampuan para petani di wilayah 
lahan marjinal adalah pembukaan dan/atau perluasan akses para petani terhadap peluang 
usaha yang disertai akses para petani terhadap berbagai “modal ekonomi” dan “modal sosial” 
agar peluang usaha tersebut dapat mereka wujudkan.  Kehadiran kedua modal ekonomi dan 
modal sosial semakin diperlukan dengan semakin meningkatnya intensifikasi usahatani yang 
harus dijalankan.  Selain itu, bila para petani di lahan marjinal mengusahakan komoditas untuk 
dijual (seperti tanaman perkebunan dan tanaman sayuran) maka akses lain yang juga perlu 
dikuasai para petani adalah akses terhadap pasar.  

Mengikuti pendapat Blaikie et al, Chambers dan Coway, Chambers, serta Carney 
dalam Haan (2000), “modal ekonomi” yang harus dimiliki para petani untuk melakukan 
usahatani yang produktif adalah : 1) modal manusia, 2) modal sumberdaya alam, 3) modal fisik, 
dan 4) modal financial.  Modal manusia (human capital) terdiri dari keahlian (skill), pengalaman, 
pengetahuan, kreatifitas, dan daya temu (inventiveness).  Modal alam (natural capital) terdiri 
dari sumberdaya lahan 9, air, hutan, padang rumput, mineral.  Modal fisik (physical capital) 
terdiri dari bahan, peralatan dan mesin.  Modal finansial (financial capital) terdiri dari uang 
tabungan, bantuan, dan pinjaman kredit.   

Untuk menjalankan usahatani yang produktif, penguasaan modal ekonomi sumberdaya 
lahan dan modal ekonomi lainnya harus merupakan paket lengkap. Pembukaan akses kepada 
petani berlahan sempit untuk meningkatan luas lahan miliknya dan penyediaan input produksi 
agar mereka dapat mengusahakan lahannya secara produktif perlu dilakukan bersamaan. 
Berbagai studi menyimpulkan bahwa peningkatan produktifitas atau investasi kedalam sektor 
agribisnis dalam struktur ekonomi pertanian yang timpang tidak dapat menghapuskan 
kemiskinan (Morales, 1999) Dilain pihak, kebijakan pertanahan yang hanya berorientasi teknis 
administratif dan terisolir dari proses pembangunan lebih luas tidak dapat memperbaiki nasib 
petani miskin. Misalnya penetapan hak formal terhadap tanah (sertifikat) tidak akan banyak 
membantu tanpa diletakkan di dalam kerangka supporlting system yang memberikan jalan pada 
petani miskin untuk menguasai infrastruktur dan input pertanian (Deininger & Binswanger, 
2001; Morales, ibid., Barnes, 2002).   

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka program reforma agraria 10 dan program 
revitalisasi  pertanian yang sama-sama digulirkan pemerintah dapat diletakkan dalam sebuah 
rangkaian atau kerangka yang tidak terpisahkan.  Dalam  hal ini, reforma agraria dapat 
dijadikan landasan bertolak/pembuka jalan melalui pemberian jalan kepada para petani 
(terutama petani miskin) untuk menguasai sumberdaya lahan dan revitalisasi pertanian sebagai 
supporting system yang memberikan jalan kepada para petani (terutama petani miskin) untuk 
menguasai permodalan; teknologi dan input pertanian lainnya11.   

                                                           
8  Menurut Russel (1989), eksploitasi merupakan suatu proses dimana kelas dominan mengambil surplus 

dari mereka yang berada pada posisi sub-ordinat. Pengambilan surplus pada petani seringkali 
dilakukan melalui penetapan harga output yang murah bersamaan dengan penetapan harga input 
dan harga kebutuhan sehari-hari yang mahal. 

9 Bagi para petani, termasuk petani di lahan marjinal, sumberdaya lahan selain merupakan elemen 
kekuatan produksi (force of production) juga menjadi basis sistem keamanan sosial-ekonomi (base of 
socio-economic security).  Hal ini terjadi karena sumberdaya lahan merupakan sumber nafkah yang 
akan menentukan seberapa jauh jangkauan para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, 
perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya (Sajogyo, 1985).   

10 Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, menyampaikan bahwa sejak tahun 2007 pemerintah akan 
menggulirkan program reforma agraria, yakni pendistribusian tanah untuk rakyat   Dialokasikannya 
tanah bagi rakyat termiskin (yang berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, 
tanah milik negara yang Hak Guna Usahanya habis, maupun tanah swapraja) dimaknai Presiden 
sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 12 Januari 2007). 

11 Berbagai studi menyimpulkan bahwa peningkatan produktifitas atau investasi kedalam sektor agribisnis 
semata di dalam struktur ekonomi pertanian yang timpang tidak dapat menghapuskan kemiskinan 
(Morales, 1999) Dilain pihak, kebijakan pertanahan yang hanya berorientasi teknis administratif yang 
sempit dan terisolir dari proses pembangunan lebih luas juga tidak dapat memperbaiki nasib petani 
miskin. Misalnya penetapan hak formal terhadap tanah (sertifikat) tidak akan banyak membantu tanpa 
diletakkan di dalam kerangka supporlting system yang memberikan jalan pada petani miskin untuk 
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Akses terhadap penguasaan sumberdaya lahan merupakan persoalan para petani di 
wilayah lahan marjinal yang harus mendapat perhatian dalam implementasi konsep 
pemberdayaan petani dimaksud.  Selain kualitas lahan yang kurang subur, luas lahan per 
rumahtangga petani akan terus semakin sempit dengan terus bertambahnya jumlah penduduk 
yang harus ditampung lahan di wilayah tersebut. Apalagi bila kelebihan penduduk di wilayah 
tersebut tidak mendapat tempat berusaha/bekerja di luar pertanian. Keadaan ini akan diperumit 
dengan semakin mahalnya harga lahan, sehingga para petani di wilayah tersebut akan kalah 
dalam perebutan penguasaan lahan bila harus berhadapan dengan para pemodal yang datang 
dari kota 12.  Oleh sebab itu, pembukaan-pembukaan kawasan baru harus diprioritaskan 
kepada para petani marjinal yang berada di wilayah marjinal. 

Selain itu, penguasaan modal finansial pun seringkali menjadi ganjalan dalam 
penerapan usahatani dengan teknologi intensif.  Disatu pihak seringkali teknologi maju 
memerlukan sarana produksi yang harus dibeli petani, di pihak lain petani di lahan marjinal 
tidak memiliki cukup surplus usaha untuk mengkonsolidasikan modal finansial. Oleh sebab itu, 
dalam kondisi sebagian besar petani di wilayah lahan marjinal masih berpenghasilan rendah 
maka bantuan modal finansial menjadi kebutuhan.  Hanya saja mekanisme dan pengeloalaan 
bantuan tersebut harus dirancang dengan baik, sehingga menjadi modal awal yang dapat 
melepas landaskan mereka dari ketergantungan terhadap bantuan pihak luar (semakin 
meningkatkan kemandirian petani).  Dengan kata lain, bantuan yang diberikan harus bersifat 
mendidik dan tidak menimbulkan ketergantungan dan kecemburuan, diberikan sebagai insentif 
penumbuhan kelembagaan, bentuk bantuan : varietas/teknologi baru, prototype alsintan, seed 
capital.  Beberapa contoh pendekatan bantuan finansial melalui bantuan sarana produksi dapat 
dilihat pada lampiran 2 dan 3.   

Selain itu, persoalan kurangnya modal finansial petani dapat juga diatasi dengan 
menghasilkan teknologi tepat guna.  Teknologi dimaksud selain unggul dan prospektif juga 
semaksimal mungkin dapat menggunakan input produksi lokal yang ada di sekitar petani 
(berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya masyarakat lokal). Dengan tersedianya teknologi 
yang berkarakter low cost dan/atau low external input, maka gap antara persyaratan teknis 
dengan kemampuan finansial petani di wilayah lahan marjinal akan menjadi relatif kecil. 
Dengan demikian paket teknologi tepat guna tersebut dapat segera diterapkan para petani dan 
penerapan teknologi tersebut berlangsung secara berkelanjutan.  Hal ini kemudian dapat 
berdampak pada peningkatan pendapatan petani miskin karena adanya peningkatan produksi 
dan/atau adanya efisiensi usaha.  Khusus untuk tanaman kakao, teknologi tepat guna yang 
dapat diterapkan di lahan marjinal disajikan dalam suplemen makalah ini (terlampir). 

Sementara itu, “modal sosial” (social capital) dimaknai Arrow (1999), Turner (1999) 
serta Putnam dalam Lubis (1999) sebagai aspek utama dari organisasi sosial, seperti rasa 
saling percaya atau kepercayaan (trust), kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama, norma-
norma (norms) seperti solidaritas, dan jaringan-jaringan (net-works) yang dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi kegiatan produktif masyarakat dengan cara memfasilitasi tindakan-
tindakan secara terkoordinasi. Adanya ketidaksamaan pemilikan/penguasaan modal ekonomi 
menjadikan seorang petani perlu melakukan hubungan sosial dengan petani lain atau aktor 
terkait lain di luar petani.  Dalam aktivitas produksi, modal sosial terutama diperlukan untuk 
mewadahi para petani dalam menjalankan penyediaan (pemilikan atau pengadaan) modal 
ekonomi serta pemilihan strategi pola usaha (termasuk pola tanam). Dalam aktivitas distribusi, 
modal sosial terutama diperlukan untuk mewadahi para petani dalam menjalankan transaksi 
hasil produksi serta distribusi manfaat, biaya, dan resiko.   

Melalui pengembangan modal sosial, modal ekonomi yang semula menyebabkan 
terjadinya kesenjangan dikelola sedemikian rupa sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi 
dan kekuatan sosial tumbuh berkembang secara mandiri dalam komunitas petani. Upaya 
pemberdayaan para petani melalui pengelolaan dan pengembangan sinergi tersebut merupakan 
suatu ”manajemen sosial”. Pendekatan manajemen sosial merupakan kebalikan dari pendekatan 
”rekayasa sosial”.  Dalam pendekatan reakayasa sosial seringkali upaya mengubah petani menuju 
suatu wujud (sistem sosial) untuk memenuhi harapan dan kepentingan pihak perekayasa.  Bila hal 

                                                                                                                                                                          
menguasai infrastruktur dan input pertanian (Deininger & Binswanger, 2001; Morales, ibid, Barnes, 
2002) 

 
12 Misalnya Hasil studi Li (2002) menunjukkan bahwa proses perubahan sistem penguasaan lahan yang 

terjadi di wilayah dataran tinggi di Sulawesi tengah mengarah pada bentuk polarisasi karena para para 
pengusaha kota yang memiliki kapital (modal finansial) secara signifikan membeli kebun kakao di 
dataran tinggi untuk dikelola oleh para tenaga kerja upahan 
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ini yang terjadi, sesungguhnya yang diberdayakan bukan komunitas petani tetapi pihak lain yang 
memiliki kekuasaan.    

 
 

PERANAN FASILITATOR BAGI PEMBERDAYAAN PETANI DI WILAYAH LAHAN MARJINAL 
 

Dalam kenyataannya, para petani di lahan marjinal sebagian besar berada dalam kondisi 
tertinggal, baik dalam tingkat kesejahteraan maupun penguasaan aset untuk berusaha secara 
produktif.  Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses pemberdayaan petani di lahan marjinal 
diperlukan fasilitator, baik aparat pemerintah maupun non pemerintah (misalnya LSM).  Sejalan 
dengan pendapat Adi (20003), dalam konteks pemberdayaan, para fasilitator diperlukan terutama 
untuk menjalankan peranan berikut : 
• Pemercepat perubahan :  membantu komunitas petani menyadari dan melihat kondisi yang 

mereka hadapi, membangkitkan dan mengembangkan organisasi petani, mengembangkan 
interaksi personal, serta memfasilitasi perencanaan yang efektif.   

• Perantara/mediator : menghubungkan individu/kelompok petani yang membutuhkan 
layanan dengan pihak lain yang memberikan layanan 

• Pendidik: menyampaikan informasi (teknologi, peluang usaha, manajemen, dsb.) dengan 
baik, jelas, dan mudah ditangkap 

• Tenaga Ahli:  memberi masukan, saran, dan dukungan informasi terbaru dan terbaik 
• Perencana sosial : mengumpulkan dan menganalisa masalah sosial serta mencari alternatif 

pemecahan masalah sosial 
• Advokasi:  menjalankan fungsi pembelaan melalui “dialog kritis” serta memfasilitasi 

perubahan institusional dalam pengelolaan sumberdaya lahan dalam rangka mengurangi 
kesenjangan 

Pada dasarnya, tugas utama para fasilitator program pemberdayaan petani, baik pegawai 
pemerintah maupun LSM bukan hanya memfasilitasi perubahan “dimensi kesadaran petani” 
menjadi manusia yang memahami hal-hal baru tetapi juga harus memfasiliatsi perubahan “dimensi 
kemampuan petani” dengan memperbaiki akses petani dalam penguasaan berbagai peluang 
usaha, sarana produksi, pasar, dan margin.  Pendekatan yang dipilih dalam melakukan berbgai 
perubahan tersebut tidak dengan mendorong mereka melakukan tindakan “perlawanan fisik” tetapi 
melalui “dialog kritis” yang berlangsung diantara para petani dengan pihak-pihak terkait lain 
sehingga terjadi pemahaman bersama untuk maju bersama.  

Efektifitas jalannya “dialog kritis” akan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kepiawaian 
para fasilitator dalam melakukan peran sebagai mediator, terutama dalam mendudukkan para 
pelaku utama dan para pelaku terkait lain sama-sama sebagai subjek yang memiliki posisi setara.  
Kemudian sinergi kekuatan dan kebersamaan juga harus dibangun antara komunitas petani dengan 
pihak lain (misalnya perusahaan mitra).  Sinergi kekuatan dan kebersamaan ini sangat diperlukan 
dalam rangka membangun kekuatan yang sangat besar dan solid untuk menghadapi hambatan 
struktural pada aras yang cakupannya lebih luas (misalnya tantangan global).   

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut maka pendekatan community development harus 
berupa : community empowering, yaitu suatu program untuk memberikan akses yang luas kepada 
komunitas petani untuk menunjang kemandiriannya, penguatan kelompok swadaya/komunitas 
lokal, peningkatan kapasitas usaha, community relation, pengembangan komunikasi dan informasi, 
community servises, dan pelayanan untuk memenuhi kepentingan komunitas petani (Marzali, 2003 
dan Rukmanto Adi, 2003).  Adapun pendekatan yang sebaiknya berupa paket lengkap yang terdiri 
dari : pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dalam penguasaan modal ekonomi dan modal sosial. 

Sebenarnya, Badan Litbang Pertanian telah menggagas konsep pembangunan 
pertanian pedesaan yang komprehensip dan juga didasari konsep pemberdayaan petani, yaitu 
Program  Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). 
Program ini mencoba membuka dan/atau memperluas akses petani terhadap penguasaan 
berbagai peluang berusaha, penguasaan modal ekonomi dan modal sosial, serta penguasaan 
akses pasar.  Para peneliti di lingkungan Litbang Pertanian dilibatkan secara penuh untuk 
mendukung program ini. Walaupun demikian, dalam implementasinya, keberhasilan program ini 
akan tergantung dari sejauhmana kerjasama seluruh komponen yang ada di suatu wilayah 
dapat terjalin dengan baik.   

 
 

 
 

 6



Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Inovasi Lahan Marginal   

PENUTUP 
 

Sebagian besar petani di wilayah lahan marjinal tidak mustahil masih berada pada taraf 
hidup atau tingkat kesejahteraan yang berada dekat batas subsistensi (garis kemiskinan). Agar 
mereka dapat “memenuhi kelangsungan hidup” (survival) dan “membuat kehidupan yang lebih 
baik” (a better living), maka upaya pemberdayaan perlu menjadi pilihan.  Pemberdayaan yang 
dilakukan hendaknya bertolak dari realitas dimensi kesadaran dan dimensi kemampuan petani 
yang ada saat ini dan secara perlahan tapi berkelanjutan bergerak merubah dimensi kesadaran 
dan dimensi kemampuan mereka dan bermuara pada kegiatan usahatani yang semakin 
produktif.   

Gagasan konsep pembangunan pertanian pedesaan sudah dirintis oleh Badan Litbang 
Pertanian dan implementasinya di lapangan telah dilakukan sebagai kegiatan bersama seluruh 
komponen/stake holder terkait di setiap wilayah.  Walaupun demikian, agar program tersebut 
semakin efektif dan semakin tepat sasaran maka kesesuaian dengan berbagai kondisi spesifik 
lokal (sosial-ekonomi petani dan ekologis) harus terus mendapat perhatikan prnuh.  Oleh sebab 
itu, proses penyempurnaan program ini (sebagai hasil proses pembelajaran di lapangan) juga 
perlu dilakukan secara terus menerus.  Selain itu, agar program ini meluas di banyak lokasi 
maka proses replikasi oleh pihak-pihak terkait perlu terus dilakukan. 
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Lampiran 1.  Kemampuan Kebun dalam Memenuhi Kebutuhan Petani (Kasus Petani Kakao  di 

Pidie-NAD) 

Tingkat Kebutuhan Petani Intensif 
(ha) 

Non-
Intens   
(ha) 

Bertahan Hidup (hidup setara garis kemiskinan) 0,86 1,83 
Melakukan Proses Produksi (+ memelihara kebun) 0,91 1,86 
Melakukan Reproduksi Ekonomi (+ membangun kembali) 0,98 1,89 
Melakukan Reproduksi Sosial-Ekonomi (+ termasuk menyekolahkan 
anaknya) 

2,18 4,5 

 
 
Lampiran 2.  Pendekatan dalam Fasilitasi Sarana Usahatani dalam Upaya Memandirikan Petani 

Jenis Sarana Grant (stimulus) Kredit Bagi Hasil 
Sarana 
Usahatani 
Kakao 

Peralatan sambung 
samping/pucuk, entres, 
peralatan pangkas, alat 
semprot 

Pupuk, sarana 
pengendalian PBK, 
dan obat-obatan 

 

Sarana Usaha 
Ternak  
 
 

Bibit hijauan pakan ternak, 
Obat-obatan, Bahan perbaikan 
kandang (atap dan papan). 
Kambing Jantan   (1 jantan 
untuk setiap 2 petani 
koperator) 

 Induk Kambing 
Betina (3 ekor 
kambing betina 
untuk setiap 
petani koperator) 

Sarana 
Konservasi 

Bibit rumput untuk  gulud atau 
strip, 
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Lampiran 3. Perkembangan Modal Finanisial Petani Sebagai Upaya Menuju Kemandirian 
Modal Finansial Petani. 

Tahun ke Perkembangan Modal Finansial Petani 
1 
 

• Keluarga petani tidak memiliki surplus  usaha sehingga mereka tidak 
memiliki tabungan untuk modal finansial  

• Biaya sarana usaha berasal dari fasilitas Program 
• Biaya tenaga kerja berasal dari keluarga para Petani  

2 -3 • Keluarga petani secara bertahap mempunyai surplus usaha sehingga 
mereka secara bertahap memiliki tabungan untuk menumbuhkan dana 
usaha bersama 

• Biaya sarana berasal dari fasilitas program ditambah modal para petani 
(dana individu & dana usaha bersama) sehingga volume fisik usaha 
para petani menjadi lebih besar 

• Biaya tenaga kerja berasal dari keluarga petani  
4 • Idem tahun 2 – 3  

• Karena kinerjanya selama ini, para petani memperoleh kredit dari 
Lembaga Keuangan Bank/Non Bank : UMKM, dsb. 
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