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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, Kota Batu merupakan kota yang mengembangkan pembangunan 

daerah dalam tiga aspek. Aspek pariwisata, pendidikan dan pertanian menjadu 

fokus pembangunan di Kota Batu. Aspek pariwisata menjadi salah satu aspek 

strategis pembangunan pada Pemerintah Kota Batu. Hal ini disasarkan atas 

banyaknya tempat pariwisata yang ada di Kota Batu. Beberapa tempat wisata di 

Kota Batu antara lain Jatim Park, Taman Wisata Selecta, Pemandian Air Panas 

Cangar, Eco Green Park, Museum Angkut dan BNS. Tempat wisata tersebut 

menjadi penggerak perekonomian di Kota Batu, sehingga salah aspek yang 

dikembangkan di Kota Batu adalah sektor pariwisata. 

 Secara umum dalam rentang tahun 2009 sampai 2013 produksi pertanian 

di Kota Batu mengalami penurunan. Hal ini ditemui dalam tanaman sayur dan 

tanaman buah apel. Hal ini tentunya dikarenakan oleh adanya beberapa faktor. 

Kondisi iklim yang tidak menentu, timpangnya antara harga pruduksi dengan 

harga jual dan berkurangnya lahan pertanian yang diakibatkan oleh 

berkembangnya pariwisata di Kota Batu. Hal ini memicu turunnya produksi 

pertanian yang ada di Kota Batu. Sejauh ini, Pemerintah Kota Batu memiliki 

beberapa program untuk mendongkrak produksi pertanian di Kota Batu. Salah 

satunya adalah dengan program pertanian “go organic”. 

Program pertanian yang kurang maksimal, para petani banyak yang 

terjerat hutang, kondisi iklim yang tidak menentu dan globalisasi menjadikan 

petani apel menjadi tidak berdaya dalam mengarungi kehidupan ekonominya. 

Terlebih, menurut Wahyudi (2005: 273) petani itu adalah kelas sosial yang 

powerless, sehingga bargaining position-nya menjadi lemah. Bahkan kemiskinan 

mulai melanda di Kota Batu. Pada tahun 2010, anggaran Kota Batu mencapai Rp. 

371 Milyar ternyata tidak mampu mengentas kemiskinan yang ada di Kota Batu. 

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

rumah tangga miskin (RTM) Kota Batu mencapai 12,2 persen atau setara dengan 
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5.817 kepala keluarga (KK). Bila dirinci, dari tiga kecamatan yang ada di kota 

wisata itu, Junrejo memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dari dua kecamatan 

lain yakni Batu dan Bumiaji. Angka rumah tangga miskin di Junrejo mencapai 

16,69 persen, sedangkan Bumiaji 11,07 persen dan Batu 10,44 persen 

(http://www.simpuldemokrasi.com/titik-titik-kemiskinan-kota-batu-masih-

tinggi.html: diakses pada tanggal 20 Nopember 2014 pukul 13.10). 

Semula, buruh tani menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian 

mulai meninggalkan aktivitas bertaninya. Perkembangan pariwisata yang begitu 

pesat di Kota Batu menjadikan buruh petani harus bergeser menyesuaikan dengan 

perubahan yang ada. Uniknya, perkembangan industri pariwisata yang merajalela 

di Kota Batu yang telah menggeser kehidupan agraris menjadi pariwisata justru 

tidak membuat adanya sebuah gerakan perlawanan oleh buruh tani. Para buruh 

tani justru meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani. Dari data BPS Kota 

Batu antara tahun 2003 sampai 2013 telah terjadi penurunan Rumah Tangga 

Pertanian (RTP). Hal ini dijabarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 Rumah Tangga Pertanian tahun 2003 sampai 2013 

No. Kecamatan  Tahun 2003 Tahun 2013 
1. Batu  6.174 4.833 
2. Junrejo  4.856 3.982 
3. Bumiaji  8.296 8.542 
Kota Batu 19.326 17.357 

Sumber: BPS Kota Batu Tahun 2013 (batukota.bps.go.id) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa telah terjadi penurunan aktivitas 

pertanian di Kota Batu dalam rentang tahun 2003 sampai 2013 sebesar 19.326 

rumah tangga pertanian menjadi 17.357 rumah tangga pertanian. Berdasarkan data 

BPS Kota Batu (batukota.bps.go.id: diakses pada tanggal 28 Desember 2106) 

penurunan rumah tangga pertanian di Kota Batu dari tahun 2003 sampai 2013 

setiap tahun mengalami penurunan sebesar 1,07%. 

Penurunan aktivitas pertanian di Kota Batu juga disebabkan karena adanya 

penurunan lahan pertanian di Kota Batu. Pertanian yang tidak menguntungkan 

bagi perekonomian masyarakat membuat masyarakat menjual lahan pertanian 

untuk dijadikan fasilitas pendukung wisata, seperti villa, losmen dan homestay. 
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Tabel di bawah ini menunjukkan adanya penurunan luas lahan pertanian di Kota 

Batu dalam rentang tahun 2008 sampai tahun 2013. 

Tabel 1.3 Luas Lahan Pertanian Kota Batu Tahun 2008 sampai Tahun 2013 

Jenis Lahan 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sawah  2.528 2.528 2.516 2.436 2.436 2.436 

Lahan pertanian non 
sawah (tegal, 
pekarangan) 

4.151,57 4.144 4.144 4.067,09 4.067,09 4.067,09 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2014. 

Berdasarkan tabel di atas, dalam  kurun waktu tahun 2008 tahun sampai 2013 

telah terjadi penurunan lahan pertanian di Kota Batu. Pada tahun 2008 luas lahan 

sawah dan lahan pertanian non sawah sebesar 6679,57 menurun pada tahun 2013 

yang mencapai 6503,09. Inidikasi ini tentunya akan mengakibatkan pekerjaan di 

sektor pertanian juga mengalami penurunan. 

Penurunan lahan pertanian memang sejalan dengan pesatnya pariwisata di 

Kota Batu. Hal ini menjadikan buruh tani untuk memiliki pekerjaan lain selain 

bekerja pada sektor pertanian. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota 

Batu telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke 

lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan 

masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar pada 

tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil sebesar 17,85 persen; kemudian lapangan usaha kategori 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,30 persen, setelah itu Jasa 

Lainnya sebesar 15,43 persen, lapangan usaha kategori Penyediaan akomodasi 

dan penyediaan makan minum sebesar 11,73, lapangan usaha kategori Konstruksi 

sebesar 11,28 persen (Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu 2011 – 2015, 

2016: 49). Masyarakat melihat peluang bahwa sektor selain pertanian khususnya 

perdagangan dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. 

Pekerjaan buruh tani mulai dialihkan ke dalam sektor perdagangan. 

Pesatnya pariwisata di Kota Batu menjadikan buruh tani mulai 

meninggalkan pekerjaan pada sektor pertanian. Berdasarkan data dari BPS (Badan 
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Pusat Statistik) telah terjadi peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014 mengenai 

penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Perubahan  terjadi pada status 

pekerjaan utama pada sektor pekerjaan yang berusaha sendiri dan sektor pekerjaan 

yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Hal ini dapat dijabarkan ke dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan 

Tahun 2012 – 2014  

Status Pekerjaan 
Utama 

2012 2013 2014 

Berusaha sendiri 13.732  16.289 16.337 
Berusaha sendiri 
dibantu buruh 
tidak tetap 

11.466  11.685 12.419 

Berusaha dgn 
buruh tetap 

4.760  5.580 5.175 

Buruh/karyawan/ 
pegawai 

39.367  37.777 36.911 

Pekerja bebas 
pertanian 

7.442  5.669 9.383 

Pekerja bebas non 
pertanian 

7.988  10.616 10.858 

Pekerja tidak 
dibayar 

13.506  13.723 13.094 

Sumber: Sakernas 2014 Kota Batu 

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan pada sektor status pekerjaan utama 

di mana pekerjaan berusaha sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2012 

sampai tahun 2014 dari angka 13.732 menjadi 16.337. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pekerjaan pada sektor pertanian semakin ditinggalkan. Masyarakat 

memanfaatkan pesatnya pariwisata dengan bekerja pada sektor lain. 

Buruh tani dan petani yang lahannya sedikit lebih memilih untuk bekerja 

pada sektor ekonomi informal. Hal ini menjadikan buruh tani tidak lagi 

menggantungkan sektor ekonominya kepada pemilik lahan pertanian. Buruh tani 

lebih memilih untuk bekerja pada sektor ekonomi informal. Buruh tani lebih 

mudah mendapatkan penghasilan dari sektor ekonomi informal di Kota Batu. 
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Terlebih, saat ini Kota Batu telah menjadi destinasi wisatawan baik dari dalam 

maupun luar negeri. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh buruh tani untuk 

beralih profesi pada sektor ekonomi informal di tengah-tengah melesatnya 

pariwisata di Kota Batu. Kondisi ini selaras dengan PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) per kapita menurut lapangan usaha yang menunjukkan bahwa 

lapangan usaha perdagangan memiliki nilai yang lebih besar daripada lapangan 

usaha pertanian. Pada dasarnya, salah satu indikator perkembangan kesejahteraan 

rakyat diukur berdasarkan besaran PDRB per kapita dan pendapatan perkapita 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai 

kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh tiap penduduk (Produk Domestik Regional 

Bruto Kota Batu 2011 – 2015, 2016: 53). Di bawah ini disajikan tabel mengenai 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita menurut lapangan usaha 

dalam rentang tahun 2010 sampai tahun 2015. 

Hal ini justru semakin menegaskan bahwa arah pembangunan di Kota 

Batu tidak lagi berpusat pada pertanian, tetapi lebih tertumpu kepada sektor 

pariwisata. Seharusnya antara pariwisata dan pertanian harus berjalan beriringan 

sehingga buruh tani tetap bekerja pada sektor pertanian. Pada kenyataannya, 

buruh tani lebih memilih bekerja pada sektor ekonomi informal dengan 

penghasilan yang fluktuatif. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat menarik sekali 

untuk diteliti mengenai “Diversifikasi Rasionalitas Pekerjaan Buruh Tani 

(Peasant) menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Junrejo Kota Batu” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana skema tindakan voluntaristik para pekerja buruh tani dalam 

mencapai kebutuhan ekonominya pada sektor pedagang kaki lima di 

Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

2. Bagaimana rasionalitas diversifikasi pekerjaan buruh tani menjadi 

pedagang kaki lima di Kecamatan Junrejo Kota Batu? 
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C. Tujuan 

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui skema tindakan voluntaristik para pekerja buruh tani 

dalam mencapai kebutuhan ekonominya pada sektor pedagang kaki lima di 

Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui rasionalitas diversifikasi pekerjaan buruh tani menjadi 

pedagang kaki lima di Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

D. Manfaat  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitiannya, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yaitu: 

1. Teoritis 

- Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan informasi serta 

dapat menjadi salah satu langkah untuk pengembangan teoritis 

terutama teori pilihan rasional dan disiplin ilmu, khususnya ilmu 

sosiologi pembangunan 

- Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti kemudian 

2. Praktis 

- Dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Batu berupa 

saran kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat pertanian Kota 

Batu, khususnya buruh tani. 

- Dapat memberikan kontribusi terhadap saran kebijakan bagi Bappeda 

terkait dengan pengelolaan sektor ekonomi informal di Kota Batu. 

 

 


