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Abstract 

Kemiskinan di negara berkembang pada umumnya, terjadi pada masyarakat pedesaan yang 

berprofesi sebagai petani. Kebijakan pemerintah mencanangkan program revitalisasi pertanian guna 

percepatan pengurangan kemiskinan dirasakan belum berhasil karena 56% penduduk miskin bekerja 

di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat serta 

menyusun strategi percepatan pengurangan kemiskinan sektor pertanian di Kabupaten Malang, di 

mana hasil analisis Klaster menunjukan faktor penghambat percepatan pengurangan kemiskinan 

yaitu minimnya fasilitas irigasi, rendahnya produktivitas lahan, kurangnya kemampuan akses pasar 

dan tingginya biaya produksi. Sedangkan strategi yang dilakukan guna percepatan pengurangan 

kemiskinan di Kabupaten Malang yaitu pembangunan fasilitas irigasi dengan peningkatan alokasi 

anggaran, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani, penyediaan bibit padi dan pupuk 

melalui penguatan kelompok tani serta pengembangan ataupun penciptaan teknologi baru. 

 

Keywords: Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Sektor Pertanian, Analisis Klaster. 

 

PENDAHULUAN  

Mengenai data produksi padi yang ada di Kabupaten Malang mulai tahun 2008 hingga tahun 

2013 mempunyai tren yang fluktuatif. Tahun 2008 perumbuhan produksi padi mengalami peningkatan 

untuk padi sawah hingga mencapai 421.064 ton pada tahun 2011, sedangkan produksi padi tahun 2012 

konstan pada tahun 2011, tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 456.322ton. Secara keseluruhan 

produksi padi sawah lebih besar jika dibandingkan dengan padi ladang. Total produksi padi mulai 

tahun 2008 mencapai 416.396 ton terus mengalami peningkatan hingga 2011 sebesar 457.617 ton, 

namun pada tahun 2012 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu besar hanya mencapai  457.617 

ton. Tahun 2013 mengalami peningkatan dengan nilai produksi yang paling besar mulai tahun 2008 

hingga 2013 mencapai 498.997 ton. 
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Kenaikan produksi padi pada tahun 2013 ternyata juga didukung oleh beberapa daerah 

penyangganya, bahkan diantaranya naik pesat yaitu Kecamatan Dampit, Turen, Singosari serta 

Kecamatan Kepanjen serta beberapa daerah penyangga lain (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2014). 

Ditengahtingkat produksi padi yang tinggi di Kabupaten Malang serta upaya revitalisasi sektor 

pertanian pada kenyataannya belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan 

justru pengurangannya terkesan lambat. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan faktor apa 

yang menghambat revitalisasi pertanian dalam upaya pengurangan kemiskinan meningat kondisi 

kemiskinan 

masyarkat yang ada di sektor pertanian masih relative tinggi jika dibandingkan dengan pekerja di 

sektor lainnya. 

 

Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi faktor – faktor penghambat revitalisasi sektor pertanian di Kabupaten Malang. 

2. Menyusun upaya revitalisasi sektor pertanian dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di 

Kabupaten Malang. 

 

Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkah 

langkah yang berkaitan dengan pembangunan wilayah pada masa depan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pertanian merupakan salah satu sector ekonomi yang penting, hal itu berkaitan dengan pesatnya 

pertumbuhan sektor industri. Idealnya setiap laju pertumbuhan industri selalu diimbangi laju 

pertumbuhan pertanian. Menurut Rahardjo (1986), ada berbagai alasan mengapa sektor pertanian perlu 

dibangun terlebih dahulu, yakni 

1. Barang-barang hasil industri memerlukan daya beli masyarakat. Karena sebagian besar calon 

pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk negara-negara sedang 

berkembang, maka tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan 

pertanian. 

2.  Untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah diperlukan tersedianya bahan makanan 

yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan 

pokok pegawai. Ini bisa dicapai apabila produksi hasil pertanian, terutama pangan dapat 

ditingkatkan sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli. 

3. Industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sector pertanian, dan karena itu 

produksi bahan-bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan industri itu sendiri. 

 

Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi dan sumber kehidupan sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Pertanian merupakan penghasil pangan dan bahan baku industri, basis bagi 

pembangunan daerah dan pedesaan, penyangga di masa krisis dan sumber penghasilan utama bagi 

sebagian besar penduduk miskin. 

Menurut AT Mosher guna mencapai pertanian progresif yang lebih baik maka terdapat dua syarat 

penting yang harus terpenuhi (Soekartawi,1996) yaitu : 

a. Syarat pokok meliputi : tersedianya pasar untuk hasil usaha tani, adanya teknologi yang selalu 

berubah, tersedianya saprodi (sarana produksi pertanian) setempat yang selalu lancar, adanya 

perancang produksi serta adanya sarana penganggkutan yang lancar. 

b. Syarat peselancar meliputi : pendidikan pembangunan, kredit produksi kegiatan gotong royong 

petani, perbaikan dan perluasan lahan pertanian serta perencanaan nasiona untuk pembangunan 

pertanian.  

Menurut Soekartawi beberapa masalah yang sering terjadi dalam usaha tani diantaranya yaitu : 

a. Aspek teknologi 

Para petani kecil pada umumnya sulit menerima setiap teknik atau metode baru (innovation). 

Selain itu, setiap penerapan teknologi membutuhkan modal yang lebih besar untuk pengadan 

dan penguasaanteknologi tersebut. 

b. Perubahan harga 
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Pada suatu masa tertentu harga-harga komoditas usahatani mengalami perubahan. Misalnya 

apabila harga komoditas kubis di pasaran tinggi, petani akan beramai-ramai menanam kubis 

sehingga apabila musim panen tiba, harga kubis menjadi turun jauh yang mengakibatkan 

kerugian pada petani itu sendiri. 

Selain itu, beragam proses pemasaran dan berbagai peranan yang terdapat dalam lembaga 

pemasaran mempunyai karakteristik yang sering menjadi kendala dalam pola perdaganagn sektor 

pertanian. Berbagai kendala dalam perdagangan pertanian ini mencakup beberapa hal: 

 

1. Kesinambungan produksi 

Kesinambungan produksi berkaitan dengan penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran 

hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan cirri khas produk pertanian. Pertama, volume produksi 

yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil (small scale farming). Pada umumnya petani 

melakukan kegiatan usaha tani dengan luas lahan yang sempit, yaitu kurang dari 0,5 ha. Di samping 

itu, teknologi yang digunakan masih sederhana dan belum dikelola secara intensif, sehingga 

produksinya belum optimal. Kedua, produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-

waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah 

sehingga harga jual produk tersebut cenderung menurun.  

 

2. Kurang memadainya Pasar 

Kurang memadainya pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan 

pembayaran. Ada tiga cara penetapan harga jual produk pertanian, yaitu: (i) sesuai dengan harga yang 

berlaku; (ii) tawarmenawar; dan (iii) borongan. Pemasaran sesuai dengan harga yang berlaku 

tergantung pada penawaran dan permintaan yang mengikuti mekanisme pasar 

 

Penelitian Terdahulu 

Elita Okfrinanda dkk (2007) dengan judul Implementasi Revitalisasi Pertanian (Studi Pada 

Perusahaan Perbenihan PT Dewi Sri Malang) dengan pendekatan kualitatif deskriptif mengemukakan 

bahwa faktor penghambat internal implementasi revitalisasi pertanian yaitu : 1) Masih kurang 

lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemasaran, 2) Kurangnya jumlah 

petugas/pegawai lapangan dan, 3) Kurangnya anggaran dana untuk menunjang kegiatan. Sedangkan 

faktor penghambat eksternal yaitu : 1) Kurang banyaknya jumlah kios Dewi Sri Shop sehingga tidak 

menjangkau seluruh daerah, 2) Iklim, cuaca serta hama yang tidak dapat diprediksi menjadikan hasil 

produksi setiap saat berbeda, 3) Masyarakat yang kurang mendukung, dan 4) SDM petani yang masih 

belum berkembang.  
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Nguyen Viet Chong (2006) dengan judul penelitian Does Agriculture Help Poverty and 

Inequality Reduction? Evidence from Vietnam mengemukakan bahwa produksi per kapita tanaman 

dan kehutanan serta pngeluaran konsumsi tidak signifikan sedangkan produksi ternak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita tetapi tidak signifikan untuk pengeluaran per 

kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan maupun 

pengeluaran dan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 4.3%, mengurangi kesenjangan kemiskinan 

sebesar 13%,mengurangi tingkat 

keparahan kemiskinan rumah tangga produksi sekitar 15%. 

Erma Suryani (2007) dalam penelitiannya mengenai Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 

dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan menemukan hasil penelitian bahwa PDB sektor pertanian 

Indonesia sampai tahun 2006 mencapai pertumbuhan 3.41% dan mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 40,41 juta kiwa pada tahu yang sama. Tingkat kemiskinan di sektor pertanian relative tinggi 

jika dibandingkan dengan sektor lain mengindikasikan bahwa program penanganan kemiskinan secara 

nasional dalam prakteknya belum berhasil. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam menjawab permasalahan adalah deskriptif 

kuantitatif. Pembahasan akan mengacu pada hasil observasi lapangan yang kemudian dipaparkan 

secara sistematis dan faktual dengan obyek penelitian di kecamatan yang ada di Kabupaten Malang 

dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Selanjutnya digunakan beberapa metode analisis data untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Metode Analisis 

 Analisis Klaster 

Analisis Klaster merupakan salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi sekelompok obyek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat 

dipisahkan dengan kelompok obyek lainnya, sehingga obyek yang berada dalam kelompok yang sama 

relatif lebih homogeny daripada obyek yang berada pada kelompok yang berbeda. Jumlah kelompok 

yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan variasi data obyek. Dalam analisis ini tiap-tiap 

kelompok bersifat homogen antara anggota dalam kelompoknya atau dapat dikatakan variasi 

obyek/individu dalam satu kelompok yang terbentuk sekecil mungkin (Gudono,2012). Analisis Klaster 

dilakukan untuk tujuan: (1) menggali data/eksplorasi data, (2) mereduksi data menjadi kelompokdata 

baru dengan jumlah lebih kecil atau dinyatakan dengan pengkelasan (klasifikasi) data, (3) 

menggeneralisasi suatu populasi untuk memperoleh suatu hipotesis, (4) menduga karakteristik data-

data. Model yang diambil diasumsikan bahwa data yang dapat digunakan adalah data yang berupa data 
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interval, frekuensi dan biner. Set data obyek harus mempunyai peubah dengan tipe yang sejenis tidak 

campur antara tipe yang satu dengan lainnya. Adapun metode pengelompokan dalam analisis Klaster 

meliputi : 

 

Metode Hirarkis 

Metode hirarki ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih obyek yang mempunyai 

kesamaan ,paling dekat. Kemudian diteruskan pada obyek yang lain dan seterusnya hingga Klaster 

akan membentuk semacam ‘pohon’ dimana terdapat tingkatan (hirarki) yang jelas antar obyek, dari 

yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses 

hirarki ini disebut “dendogram”.  

 

Metode Non-Hirarkis 

Metode Non-Horarkis dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah Klaster yang 

diinginkan (dua, tiga, atau yang lain). Setelah jumlah Klaster ditentukan, maka proses Klaster 

dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hirarki. Metode ini biasa disebut “Klaster K-Means”. 

Berbeda dengan metode hirarkikal, prosedur non hirarkikal (K-means Clustering) dimulai dengan 

memilih sejumlah nilai cluster awal sesuai dengan jumlah yang diinginkan dan kemudian obyek 

digabungkan ke dalam Klaster-klaster tersebut. 

1) Sequential Threshold Procedure : Metode ini melakukan pengelompokan dengan terlebih dahulu 

memilih satu obyek dasar yang akan dijadikan nilai awal Klaster, kemudian semua obyek yang 

ada didalam jarak terdekat dengan Klaster ini akan bergabung lalu dipilih Klaster kedua dan 

semua obyek yang mempunyai kemiripan dimasukkan dalam cluster ini. Demikian seterusnya 

hingga terbentuk beberapa Klaster dengan keseluruhan obyek didalamnya. 

2) Parallel Threshold Prosedure : Secara prinsip sama dengan prosedur sequential threshold, hanya 

saja dilakukan pemilihan terhadap beberapa obyek awal Klaster sekaligus dan kemudian 

melakukan penggabungan obyek ke dalamnya secara bersamaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan identifikasi factor apa saja yang 

menghambat revitalisasi sector pertanian yang ada di Kabupaten Malang maka dilakukanlah analisis 

Klaster K-Means. Hasil dari estimasi Klaster K-Means dengan menggunakan SPSS diperoleh sebagai 

berikut : 
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hasil analisis Klaster K-Means menunjukan bahwa terbentuk tiga kluster dengan jumlah anggota pada 

klaster pertama terdiri dari 14 kecamatan, klaster kedua berjumlah 4 kecamatan dan klaster ketiga 

berjumlah 15 kecamatan dari total keseluruhan 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. System 

penamaan Klaster yang terbentuk berdasarkan nilai tingkat kemiskinan dan juga tingkat pendapatan 

yang mereka peroleh. 

Hasil pengelompokan dari analisis Klaster K-Means sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

diketahui bahwa kecamatan di Kabupaten Malang terbagi menjadi tiga Klaster : Pertama, kecamatan 

kaya mempunyai tingkat rasio kemiskinan yang rendah 6.34% dengan tingkat pendapatan yang tinggi 

disbanding dengan klaster lain yaitu mencapai Rp 25.971,00, hal ini diakibatkan kerana produktifitas 

yang tinggi mencapai 72.59 Kw/Ha, kemampuan akses pasar yang relatif baik yaitu 9.54%, Biaya 

produksi yang rendah, kaitannya dengan harga bibit padi mencapai Rp 7.564,00 tiap Kg sedangkan 

harga pupuk mencapai Rp 2.242,00 tiap Kg jika dibandingkan dengan kecamatan miskin, dengan luas 

aliran irigasi mencapai 1.702 ha. Wilayah yang termasuk dalam anggota klaster pertama ini antara lain 

Kecamatan Donomulyo, Bantur, Dampit, Turen, Pagelaran, Kepanjen, Kromengan, Pakisaji, Pakis, 

Jabung, Lawang, Singosari, Pujon, dan Ngantang. 

Kedua, Klaster untuk kecamatan sedang menunjukan tingkat penduduk miskin sebesar 6.43% 

dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan kecamatan kaya yaitu sebesar Rp 

24.750,00. Hal ini diakibatkan karena tingkat produktifitas yang tinggi hingga mencapai 73.07 Kw/Ha. 

Kemampuan akses pasar lebih baik jika dibandingkan dengan kecamatan kaya yaitu sebesar 9.80%. 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

152 

 

Harga bibit padi menacapai Rp 7.250,00 tiap Kg sedangkan harga pupuk mencapai Rp 2.225,00 tiap 

Kg. Luas aliran irigasi mencapai 2.451 ha. Wilayah yang termasuk dalam anggota klaster kecamatan 

sedang ini antara lain Kecamatan Kalipare, Bululawang, Gondanglegi dan Ngajum. 

Ketiga, Kelompok kecamatan miskin mempunyai tingkat kemiskinan mencapai 6.93% atau 

paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan kaya dan kecamatan sedang dengan tingkat 

pendapatan yang sangat rendah yaitu sebesar Rp 24.633,00 jika dibandingkan dengan kecamatan lain. 

Rendahnya tingkat pendapatan ini dikarenakan tingkat produktifitas lebih rendah mencapai 

68.25Kw/Ha. Tingkat akses pasar produk pertaniannya lebih buruk jika dibandingkan kecamatan kaya 

dengan kecamatan sedang yaitu sebesar 10.53%. Harga bibit padi yang sanagt tinggi yaitu mencapai 

Rp 7.953,00 tiap Kg sedangkan harga pupuk mencapai Rp 2.626,00 tiap Kg, sedangkan dengan luas 

aliran irigasi mencapai 1.062,87 ha. Kelompok kecamatan miskin mempunyai tingkat pendapatan 

yang rendah karena diakibatkan oleh produktivitas yang buruk, rendahnya akses pasar, minimnya 

fasilitas infrastruktur dan tingginya biaya produksi di mana diproxikan dengan harga bibit dan pupuk 

jika dibandingkan dengan kecamatan sedang ataupun kecamatan kaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Bisa diketahui bahwa faktor penghambat yang paling besar pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan 

di sektor pertanian yaitu jaringan irigasi dengan tingkat selisih antara klaster 1 (Kecamatan Kaya) 

dengan Klaster 3 (Kecamatan Miskin) sebesar -37.56%, variable kemiskinan mempunyai pengaruh 

perbandingan antara klaster 3 dengan klaster 1 sebesar 9.31%, tingkat pendapatan petani memiliki 

tingkat pengaruh perbedaannya mencapai -5.15%. variable produktifitas terjadi selisih perbedaan 

antara kecamatan kaya dengan kecamatan miskina yaitu sebesar 5.98%, kemampuan akses pasar 

memiliki tingak selisih 10.38% sedangkan untuk harga bibit 5.14% selisih sebesar dan harga pupuk 

selisih 17.11% dengan demikian faktor utama penghambat adanya revitalisasi pertanian yaitu 

rendahnya fasilitas irigasi di mana hal ini mencerminkan bahwa irigasi sangat penting atau besarb 

pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan petani di wilayah miskin Kabupaten Malang. 

Minimnya lahan sawah yang teririgasi akan mempengaruhi 
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penurunan tingkat produksi padi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan 

dengan faktor penghambat revitalisasi sektor pertanian dan juga upaya revitalisasi sektor pertanian 

dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Faktor penghambat revitalisasi pertanian di Kabupaten Malang yaitu minimnya fasilitas 

irigasi, tingginya biaya input produksi padi yang diproxikan dengan harga pupuk dan bibit 

padi, rendahnya tingkat produktivitas padi dan minimnya akses pasar. 

2. Upaya revitalisasi sektor pertanian dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di 

Kabupaten Malang difokuskan kepada wialayah miskin,yaitu dengan cara : 

a. Pembangunan infrastruktur khususnya irigasi dengan peningkatan penganggaran untuk alokasi 

pembangunan irigasi. 

b. Penyediaan pupuk dan bibit yang memadai dengan penguatan kelompok tani guna mencapai 

efisiensi skala ekonomi 

c. Perbaikan akses pasar dengan penguatan atau pemberdayaan organisasi kelompok tani. 

d. Peningkatan produktivitas dengan pengembangan ataupun penciptaan Teknologi. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka diperlukan adanya intervensi dari pemerintah 

guna meminimumkan tingkat resiko yang dihadapi oleh petani, yaitu dengan cara : 

a. Perlunya penggunaan skala prioritas terhadap penggunaan anggaran dikarenakan guna 

memperbaiki fasilitas irigasi diperlukan biaya yang sangat besar sedangkan alokasi yang ada 

di Kabupaten Malang tidak terlalu besar. 

b. Dalam penguatan organisasi perlu dukungan dari pemerintah untuk mendorong tumbuhnya 

keorganisasian di kelompok petani hal ini akan berguna untuk perbaikan kemampuan akses 

pasarr mengingat biaya untuk pembentukan organisasi sangat tinggi. 

c. Pengembangan teknologi membutuhkan dana yang besar dan rawan terhadap resiko kegagalan 

oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menanggung pembiayaan dalam menciptakan 

teknologi baru yang bisa diterapkan di wilayah miskin. 

d. Pengawasan terhadap distribusi pupuk dan benih perlu ditingkatkan karena harga produksi 

yang tinggi menyebabkan pendapatan yang diterima petani berkurang. 
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