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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup 

Hak  Cipta Pasal 2: 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-ungangan yang berlalu. 
Ketentuan Pidana Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan 

pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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PRAKATA 

 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah 

SWT atas segala rahmat, karunia dan ma’-unah-Nya kepada 

kita semua. Shalawat beserta salam kita kirimkan semoga 

tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad 

SAW. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil 

pengembangan dari kajian penelitian penulis yang berjudul 

“Perubahan Sosial Ekonomi Petani Holtikultura”. Buku 

ini mencoba membahas terkait perubahan kondisi sosial 

ekonomi para petani holtikultura setelah melakukan mobilitas 

sosial dari daerah asal Petani ke Kelurahan Toapaya Asri 

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dan faktor utama 

yang menjadi pendorong mereka dalam melakukan mobilitas 

sosial. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan buku 

ini. Semoga buku ini dapat memberikan ide dan gagasan 

pemikiran kepada masyarakat, pemerintah dan pembaca 

sebagai bahan informasi masukan terutama mengenai kondisi 

ekonomi dan perubahan sosial Petani Holtikultura ditinjau 

dari perspektif mobilitas sosial. 

Semoga melalui buku ini memberikan implikasi positif 

terhadap pembangunan daerah khususnya dalam kebijakan 

sosial ekonomi dan pengayaan konsep pada bidang Ilmu 

Sosiologi, serta memberikan manfaat bagi pembaca sebagai 

bahan informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya 

yang akan mengkaji tentang petani holtikultura dan mobilitas 

sosial. Pada akhirnya,  semoga buku ini memberikan manfaat 

dan menjadi amal jariah. Amin 

 

Bintan, 2022 

 

 

 

Penulis  
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SAMBUTAN 

 

Puji syukur kami ucapkan atas rahmat dan hidayah dari Allah 

SWT sehingga buku hasil penelitian mandiri dosen yang 

berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Petani Holtikultura” 

dapat diselesaikan dan diterbitkan.  

Tujuan penerbitan buku hasil penelitian ini adalah 

untuk mengakselerasi implementasi tri dharma perguruan 

tinggi serta peningkatan indikator kinerja di dunia akademis. 

Kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan 

terus mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dengan 

menerbitkan beberapa judul buku setiap tahunnya, dimana 

diantaranya adalah publikasi hasil penelitian mandiri, kerja 

sama dan kompilasi hasil penelitian dosen bersama dengan 

mahasiswa yang dikonversikan menjadi buku.  

Besar harapan kami agar hasil penelitian-penelitian ini 

dapat bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai, terutama 

untuk dunia akademik serta bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan pada skala nasional maupun internasional. Dengan 

diterbitkan dalam bentuk buku cetak maupun electronic book, 

maka khazanah keilmuan akan lebih mudah disebarluaskan. 

Buku ini dapat tersusun berkat dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah berperan serta secara aktif dalam 

penyusunan buku ini. 

 

Plt. Kepala P3M 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri 

 

 

 

DONI SEPTIAN, M.IP 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

Pertumbuhan sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

yang di dukung oleh kecanggihan teknologi dan informatika 

telah mendorong semakin kuatnya arus globalisasi yang ikut 

mempengaruhi pola pikir dan pola kehidupan masyarakat 

modern. Pertambahan penduduk yang terus meningkat 

menimbulkan dampak semakin kompleksnya tuntutan masya-

rakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah. Untuk mewu-

judkan tujuan pembangunan nasional dimana yang diamanat-

kan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, aparat 

Pemerintah seharusnya melaksanakan peningkatan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan di pemerintahan dan pembangunan 

serta kemasyarakatan sebagai pemenuhan kebutuhan aspirasi 

masyarakat. 

Meningkatnya mobilitas antar wilayah di Indonesia di 

sebabkan adanya perkembangan masyarakat yang semakin 

meningkat baik regional, nasional maupun internasional. 

Mobilitas penduduk ialah kegiatan untuk dapat meningkatkan 

kehidupan yang lebih layak bagi penduduk dengan tingkat 

ekonomi yang rendah. Pemerintah memberikan jaminan 

hukum kepada setiap warga negara Indonesia untuk ber-

mobilitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan setiap 

kelompok ataupun individu. Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 52 tahun 1999 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan: 

bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengarahan mobi-

litas penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang 

optimal didasarkan pada keseimbangan antara penduduk 

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 

Sementara itu, pada Pasal 34 dijelaskan juga bahwa 

kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana yang di maksud 

dalam pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak 

penduduk yang bebas bergerak, berpindah dan bertempat 
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tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Di samping itu, pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan 

bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur di dalam Undang-Undang. Sehingga di dalam 

konsiderans Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat ter-

wujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih mem-

perhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat 

dengan Daerah dan antar daerah, potensi dan keaneka-

ragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan 

global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara. 

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari salah satu 

Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki 10 wilayah 

Kecamatan dengan 51 Desa/Kelurahan, tentunya akan mem-

berikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, politik 

maupun Pemerintahan. Dalam perekonomian Kabupaten 

Bintan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat 

terutama pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan 

perikanan, pertambangan yang memberikan kontribusi besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Kecamatan Toapaya merupakan salah satu Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bintan, memiliki luas wilayah sekitar 

260,28 Km2 dengan membawahi 1 (satu) Kelurahan dan 3 

(tiga) Desa, yaitu: Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya 

Induk, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya Selatan. Berikut 

di bawah ini adalah Luas wilayah Kecamatan Toapaya per 

Desa/Kelurahan: 
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Tabel 1.1 Luas Kecamatan Toapaya per Desa/Kelurahan 

No Desa/Kelurahan Luas (Km2) 

1. Toapaya Induk 33,45 

2. Toapaya Utara 10.50 

3. Toapaya Selatan 91,80 

4. Toapaya Asri 32,54 

Jumlah 168,29 

Sumber : Kecamatan Toapaya Dalam Angka, 2020 

Terbentuknya Kecamatan Toapaya pada tahun 2007, 

yang pada awalnya Kecamatan ini merupakan bagian dari 

Kecamatan Gunung Kijang. Dasar pemikiran dibentuknya 

Kecamatan Toapaya tersebut, dikarenakan Kecamatan ini 

memiliki potensi sumber daya alam dibidang pertanian, 

selain itu pertambahan. Jumlah penduduk dan perkembangan 

pembangunan di wilayah Kecamatan pada umumnya perlu 

diantisipasi dengan perencanaan dan penataan wilayah, agar 

terciptanya langkah-langkah yang efisiensi dan efektivitas 

dalam pembinaan keamanan dan ketertiban yang terkendali 

secara optimal. Pemekaran Kecamatan Toapaya menjadi satu 

Kecamatan baru di Kabupaten Bintan diharapkan dapat 

mempersingkat rentang kendali dari Pemerintah Kabupaten 

Bintan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelayanan 

kepada masyarakat agar kegiatan pembangunan dapat 

berjalan dan terlaksana secara berkelanjutan, berkesinambu-

ngan demi terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera. 

Pemekaran Kecamatan Toapaya bertujuan untuk meng-

antisipasi laju pertumbuhan penduduk di daerah sentra 

ekonomi, salah satunya di bidang pertanian melalui upaya 

peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan dan 

ketertiban umum. Meningkatkan kualitas pelayanan oleh 

aparat pemerintahan terhadap masyarakat secara terpadu dan 

terkendali sebagai upaya mencapai visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Bintan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat 

agar menjadi masyarakat yang madani.  

Pemekaran Kecamatan Toapaya diharapkan dapat 

mempersingkat rentang kendali agar terciptanya efisiensi dan 
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efektivitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Kecamatan Toapaya memiliki potensi 

sumber daya alam di bidang pertanian yang dapat menjadi 

daya tarik para investor untuk membuka dan mengembang-

kan usaha bisnisnya, sehingga pelaku ekonomi dapat mem-

buka lowongan dan kesempatan kerja yang akan menjadi 

daya tarik pendatang untuk mencari pekerjaan di daerah ini. 

Berikut adalah jumlah penduduk Kecamatan Toapaya 

menurut mata pencaharian: 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Toapaya 

Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian 

 

Jumlah (Jiwa) 

2007 2020 

1. Petani 739 1.346 

2. Nelayan 5 52 

3. Pedagang/Wirausaha 806 537 

4. Pengusaha - 17 

5. Pengrajin/Industri Kecil - 546 

6. Pengangkutan - 884 

7. Pertukangan 115 - 

8. Buruh 491 - 

9. Buruh Industri - 929 

10. Buruh Bangunan - 1.125 

11. Buruh Pertambangan - 500 

12. Buruh Perkebunan - 500 

13. Wiraswasta 1.211 - 

14. Pegawai Negeri Sipil 148 271 

15. TNI/POLRI 5 181 

16. Pensiunan 11 33 

17. Lain-lain 4.080 4.214 

 Jumlah 7.611 11.135 

Sumber: Kantor Camat Toapaya, 2020 

Merupakan daratan dengan tofografi datar yang mem-

punyai potensi sumber daya alam, Kecamatan Toapaya cocok 

untuk pertanian baik itu tanaman pangan, holtikultura mau-

pun perkebunan. Maka dari itu sebagian besar masyarakat 

yang ada di Kecamatan Toapaya bermata pencaharian 

sebagai petani. Namun permasalahan yang dihadapi oleh para 
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petani di Kecamatan Toapaya adalah kurangnya subsidi 

pupuk sehingga pupuk menjadi mahal, sementara harga hasil 

pertanian murah menyebabkan petani merugi. Para petani 

kesulitan dalam hal untuk memasarkan hasil pertanian 

mereka dan juga harga pasar yang cenderung tidak stabil. 

Selain itu kurangnya alat-alat pertanian seperti hand-

traktor dan alat bajak lainnya, sehingga mengakibatkan 

menurunnya minat masyarakat untuk bertani. Hampir 15 

tahun setelah Kecamatan Toapaya dimekarkan terdapat 

perubahan yang signifikan, baik itu perubahan kehidupan 

sosial maupun ekonomi. Perubahan tersebut terlihat dari 

meningkatnya produksi hasil pertanian petani, yang mana 

sejak tahun 2007 Kecamatan Toapaya menghasilkan produksi 

pada sub sektor holtikultura (sayur dan buah) mencapai 6.594 

ton pertahun dan pada tahun 2015 produksi hasil pertanian 

untuk subsektor holtikultura (sayur dan buah) meningkat dua 

kali lipat mencapai 12.419 ton pertahunnya. Kecamatan 

Toapaya merupakan kecamatan yang memiliki hasil produksi 

terbesar dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan, 

terutama untuk sub sektor holtikultura (sayur dan buah). 

Sayur-sayuran dan buah-buahan dari daerah ini tidak hanya 

untuk konsumsi masyarakat lokal akan tetapi sebagai sentra 

pemasok sayur-sayuran dan buah-buahan untuk daerah pulau 

Bintan dan Batam. 

Pertanian merupakan salah satu sektor pendukung 

perekonomian di Kecamatan Toapaya, karena memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PDRB Kecamatan Toapaya. 

Meningkatnya hasil pertanian petani tidak terlepas karena 

adanya pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan 

Toapaya, semakin lancarnya transportasi petani dan dengan 

dibangunnya jalan-jalan aspal sampai ke perkampungan, 

sehingga petani mudah untuk memasarkan hasil pertaniannya 

dan menumbuhkan minat petani meningkatkan produksi 

pertaniannya. Selain itu bertambahnya pengusaha lokal yang 

bergerak di bidang pertanian memperluas serta membuka 

lahan baru sehingga terbuka kesempatan lapangan kerja baru 

baik untuk tenaga kerja lokal maupun luar daerah. Di 

samping itu adanya bantuan modal kepada kelompok-kelom-
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pok tani maupun pengusaha lokal, melalui dana APBD 

Kabupaten Bintan dan APBD Provinsi Kepri serta bantuan 

lainnya seperti bibit, pupuk, handtraktor, alat bajak dan lain-

lain. Didukung juga dengan meningkatnya SDM pertanian 

melalui sosialisasi yang selalu dilaksanakan oleh pemerintah 

Kecamatan Toapaya kepada kelompok-kelompok tani serta 

studi banding ke luar daerah dengan melibatkan pengusaha 

yang bermitra atau bekerja sama dengan petani. 

Mobilitas penduduk yang terjadi di Kelurahan Toapaya 

Asri cukup tinggi, setiap tahunnya terjadi perpindahan 

penduduk. Mobilitas terbesar terjadi pada tenaga kerja di 

bidang pertanian, karena Kelurahan Toapaya Asri merupakan 

salah satu sentra Pertanian di Kabupaten Bintan. Kemampuan 

pengelolaan sektor pertanian khususnya di Kelurahan 

Toapaya Asri dalam menciptakan kesempatan kerja, telah 

menjadi daya tarik bagi tenaga kerja luar daerah, bahkan dari 

luar provinsi untuk datang dan bekerja di daerah ini. 

Banyaknya penduduk yang datang dan terjadinya 

Mobilitas, tentunya akan berdampak pada kehidupan baik 

dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Mobilitas penduduk 

yang terjadi telah membawa dampak positif bagi Kelurahan 

Toapaya Asri, dimana pekerja yang datang dapat memenuhi 

kebutuhan akan tenaga kerja di bidang pertanian. Pendapatan 

Asli Daerah juga ikut meningkat dengan berkembangnya 

sektor pertanian di daerah ini. Selain itu mobilitas penduduk 

juga dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di 

Kelurahan Toapaya Asri dimulai dari persentuhan budaya 

yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, semakin 

pesatnya pertumbuhan penduduk serta penduduk yang datang 

tidak mempunyai surat pindah. 

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil kajian 

yang penulis lakukan sejak dari tahun 2016 hingga tahun 

2021, Penulis mencoba memberikan gambaran penjelasan 

terkait bagaimana perubahan kondisi sosial ekonomi para 

petani holtikultura setelah melakukan mobilitas sosial dari 

tempat asal ke Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya 

Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dan faktor utama yang 

menjadi pendorong para petani holtikultura melakukan 
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mobilitas sosial dari daerah asal sebelumnya ke Kelurahan 

Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan 

Kepulauan Riau. Manfaat dari penulisan buku ini secara 

teoritis sebagai pengayaan (penambahan konsep) pada bidang 

Ilmu Sosiologi, dan memberikan manfaat bagi pembaca 

terutama mengenai Mobilitas Sosial dan Petani Holtikultura. 

Serta sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti berikutnya 

yang akan mengembangkan analisis tentang Mobilitas Sosial 

Petani Holtikultura. 

Secara praktis buku ini dapat dijadikan acuan informasi 

dan bahan pertimbangan bagi pemerintah terutama mengenai 

perubahan kondisi sosial ekonomi Petani Holtikultura dalam 

ditinjau dari perspektif mobilitas sosial. 

Pembahasan buku ini menjabarkan secara deskriptif, 

dengan bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial 

tertentu berdasarkan fenomena yang ada di lokasi. Kelurahan 

Toapaya Asri memiliki 5 lingkungan RW dan 16 RT. penulis 

memilih lokasi ini, dikarenakan Kelurahan Toapaya Asri 

merupakan Ibu Kota Kecamatan Toapaya dengan jarak 

terdekat ke Ibu Kota Provinsi dan sebagai pusat pemerintahan 

yang mengalami pemekaran dan di wilayah ini mobilitas 

sosial penduduknya cukup tinggi. 

Populasi dalam penulisan buku ini adalah sekumpulan 

unsur atau element yang menjadi obyek penelitian baik 

berupa benda-benda, nilai, gejala atau peristiwa (Moleong, 

2006). Populasi dalam penulisan buku ini, yang dijadikan 

subyek penelitian adalah petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri. Adapun sampel yang diambil sebanyak 11 

orang, laki-laki berjumlah 9 orang terdiri dari Bapak: Amat, 

Makjuadi, Tugino, Tugimin, Nurzaman, Ela, Ramli, Anton, 

Purwadi dan perempuan berjumlah 2 orang terdiri dari Ibu: 

Musponasih dan Siti. Dengan kriteria petani holtikultura, 

bertempat dan tinggal di Kelurahan Toapaya Asri, dan 

melakukan mobilitas.  

Sampel merupakan wakil populasi yang dijadikan 

obyek dalam sebuah penulisan, dalam buku ini menggunakan 

sampel non probabilita dengan teknik purposive sampling 

yaitu teknik penarikan sampel dengan langkah penulis harus 
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benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa obyek yang 

dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan 

sesuai dengan permasalahan penulisan. (Malo, 1990) 

Data Primer dalam penulisan buku ini yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian yang bersangkutan, dengan 

penelitian langsung di lapangan seperti: identitas umum 

informan meliputi usia, agama, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendapatan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan harta benda, 

pendidikan, kesehatan, karakteristik kondisi sosial ekonomi 

petani dan data primer lainnya yang dipandang perlu oleh 

peneliti. Sedangkan data sekunder buku yang diperoleh dari 

kantor atau instansi-instansi terkait dalam kajian ini, seperti: 

data statistik Kelurahan Toapaya Asri, data monografi atau 

gambaran umum mengenai lokasi penelitian, data geografis 

dan data kependudukan serta data-data sekunder lainnya yang 

dianggap perlu oleh penulis. 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan buku ini terdiri dari: Observation (observasi) 

dan Interview (wawancara). Observasi merupakan pengujian 

secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya 

untuk maksud pengumpulan data merupakan suatu verba-

lisasi mengenai hal-hal yang diamati. (Kartini, 1996) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek 

penelitian di lapangan. Pengumpulan data diperoleh dengan 

cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian meliputi 

pengamatan terhadap Mobilitas Sosial Petani Holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten 

Bintan Kepulauan Riau. Sedangkan wawancara yaitu suatu 

teknik pengumpulan data dengan jalan mewawancarai lang-

sung obyek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan 

menggunakan daftar pertanyaan, kemudian mengajukan 

beberapa pertanyaan dan menggunakan pedoman wawancara 

untuk mendapatkan penjelasan tentang data-data terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

Dari data lapangan kemudian dilakukan analisis data, 

analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri 

dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara 
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mengumpulkan, mengurutkan dan mengelompokkan serta 

mengkategorikan data sehingga mudah di interprestasikan 

dan dipahami. Analisis data yang dilakukan untuk menjawab 

permasalahan dalam penulisan buku ini adalah data yang 

diperoleh baik dari wawancara, instansi-instansi, pengamatan 

ataupun sumber lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel 

sesuai dengan karakteristik masing-masing data. Kemudian 

data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya 

dijabarkan secara deskriptif atau digambarkan sesuai dengan 

kenyataan mengenai perubahan sosial ekonomi para Petani 

Holtikultura ditinjau dari perspektif Mobilitas Sosial dari 

daerah asal ke Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya 

Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 
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BAB 2  
KONSEP DAN TEORI 
MOBILITAS SOSIAL 
 

Pada hakikatnya masyarakat itu bersifat dinamis tidak 

ada masyarakat yang hidup statis, walaupun perubahan 

yang dialami itu tidak disadari namun hal itu pasti terjadi. 

Sebab perubahan itu terjadi dalam dua jenis. Yaitu 

perubahan yang bersifat lambat dan perubahan yang bersifat 

cepat, dimana perubahan itu terjadi mengenai nilai-nilai 

sosial, norma-norma, pola prilaku, susunan lembaga sosial, 

kekuasaan, wewenang serta interkasi sosial dan sebagainya. 

(Soekanto, 2006) 

Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah gerak dalam 

struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur 

organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial menca-

kup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok 

itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. 

(Soekanto, 2006) 

Horton dan Hunt mengartikan mobilitas sosial sebagai 

suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial 

lainnya. Masyarakat yang berkelas sosial terbuka ialah ma-

syarakat yang memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, 

sedangkan masyarakat yang berkelas sosial tertutup adalah 

masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang rendah. 

Suatu gerak sosial adalah suatu kerugian akan perubahan 

yang diorganisasi, sebab dari gerakan sosial ialah penye-

suaian diri dengan keadaan yang lebih baik, serta peman-

faatan dari penemuan-penemuan baru. Dimana umumnya 

gerak sosial terbuka apabila ada konsep yang jelas, apalagi 

konsep ini mempunyai strategi yang jelas. (Susanto, 1990). 

Cohen juga menyatakan mobilitas sosial menunjuk 

pada perpindahan individu dari status sosial ke status 
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sosial yang lain dimana perpindahan ini bisa naik atau 

turun atau bisa saja tetap pada tingkat yang sama tetapi 

dalam pekerjaan yang berbeda. Bila individu mengalami 

perpindahan status dalam sistem antar hubungan sosial ia 

mungkin atau tidak mengalami perubahan status sosial seka-

ligus. Dengan demikian terdapat antara sub bentuk mobili-

tas. (1) mobilitas sosial vertikal, yang menyebabkan peru-

bahan status sosial dan (2) mobilitas sosial horizontal yang 

menurut definisi tidak menyebabkan perubahan status sosial. 

(Svalastoga, 1989) 

Di samping itu Soerjono Soekanto mengungkapkan 

tipe-tipe gerak sosial yang principal ada dua macam, yaitu 

gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial yang 

horizontal dimaksudkan suatu perihal individu atau obyek-

obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke 

kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sedangkan gerak 

sosial yang vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan 

individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke 

kedudukan lainnya, yang tidak sederajat. Sesuai dengan 

arahnya, maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal 

yaitu yang naik (social climbing) dan yang turun (social 

sinking). (Soekanto, 2006). Mobilitas sosial menurut sifat-

nya dapat dibedakan dalam 3 bentuk: 

1. Mobilitas sosial fisik. Kemungkinan dan kesempa-

tan untuk memindahkan tempat kediaman karena 

adanya fasilitas pengangkut dan alat -alat tran-

sportasi modern. 

2. Mobilitas sosial horizontal. Perubahan dalam jenis 

pekerjaan atau kedudukan yang tidak menyebabkan 

terjadinya perubahan pada status secara hierarki sosial. 

3. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas dalam arti pergese-

ran status sosial baik ke atas maupun ke bawah. (Mayor 

Polak, 1979) 

Pandangan yang menyatakan bahwa mobilitas sosial 

merupakan sesuatu hal yang baik adalah bagian dari etos 

demokrasi kita. Kita beranggapan bahwa suatu masya-

rakat yang bersistem sosial tertutup membatasi perkem-

bangan keperibadian seseorang dan merugikan masyarakat, 
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karena tidak mendayagunakan kontribusi orang-orang yang 

cakap. (Horton and Hunt, 1999)  

Pengukuran status dalam studi mobilitas sosial me-

nimbulkan beberapa masalah baru karena pendekatan 

umum yang dilakukan adalah pendekatan retrospektif, 

yakni dengan melihat jauh ke masa silam. Sampel generasi 

yang hidup kini, ditanyai. Lalu informasi mengenai masa 

lalu yang diperoleh dengan teknik interview itu digunakan 

untuk menggambarkan susunan posisi sosial dan status 

generasi orang tua mereka. Karena itu derajat ketetapan data 

yang diperoleh sangat dibatasi oleh kekurangan data yang 

relevan mengenai generasi orang tua mereka. Dalam 

kenyataannya, pekerjaan atau mata pencaharian sering 

menjadi satu-satunya alat utama klasifikasi dalam studi 

mobilitas sosial. (Svalastoga, 1989) 

Jary mengartikan mobilitas sosial (social mobility) 

ialah gerakan individu atau kelompok antar posisi yang 

berbeda dalam hierarki stratifikasi sosial (social strati-

fication) dalam suatu masyarakat. (Tetiani, 2005). Mobilitas 

vertical mengacu pada mobilitas ke atas atau bawah dalam 

stratifikasi sosial, adapun yang dinamakan lateral mobility 

yang mengacu pada perpindahan geografis antara ling-

kungan setempat, kota dan wilayah. (Kamanto, 2004) 

Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari 

satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah 

dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial 

bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status 

sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang 

dialami beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota 

kelompok. (Suyanto, 2007) 

Pada masyarakat modern posisi kelas dalam struktur 

mata pencaharian (occupational structure) biasanya menjadi 

perhatian utama dalam studi mobilitas sosial. Mobilitas 

sosial mungkin berupa gerakan ke atas atau turun dari satu 

posisi ke posisi lainnya. (Tetiani, 2005). Perkembangan ting-

kat upah sektor pertanian pun tidak berjalan selaras dengan 

kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga berimplikasi 

negatif terhadap daya beli dan kesejahteraan buruh tani. I. 
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Wawan Rusastra dan M. Suryadi mengatakan rendahnya 

pendapatan buruh tani juga tidak terlepas dari rendah 

partisipasi buruh tani terhadap kesempatan kerja di luar 

sektor pertanian. Struktur perekonomian daerah perdesaan 

masih berat sebelah dari pada sektor pertanian (kontribusi 

sektor pertanian masih sangat besar). (Ronardjo, 2006) 

Meskipun kontribusi sektor pertanian masih besar, 

namun pembangunan daerah perdesaan seperti  trans-

migrasi dan daerah perdesaan memperlihatkan perkembangan 

yang nyata seperti yang diterapkan mekanisme sistem 

pertanian, pengunaan bibit unggul dan sarana produksi 

lainya yang Iebih baik. Telah menunjukkan perkembangan 

yang menjanjikan. 

Masyarakat Desa di Indonesia adalah yang ekonomis 

terbelakang dan harus dikembangkan dengan berbagai cara. 

Orang Desa tidak perlu di dorong untuk berkerja keras, 

karena mereka sudah terbiasa bekerja keras dalam mem-

pertahankan hidup. Tetapi, hanya cara-cara dan irama be-

kerjanya. Komunitas petani menggarap lahan pertaniannya 

dengan tanaman musim dan sekarang beralih ke tanaman 

tahunan. (Muhammadiyah, 2012) 

Proses lebih dikenal sebagai sebuah bentuk yang lebih 

mengarah kepada proses sosial karena sosiologi memang 

merupakan sebuah disiplin ilmu yang menjawab permasalah-

an-permasalahan sosial. (Setiadi and Kolip, 2011). Proses 

sosial secara garis besar dibagi dalam dua bentuk, yaitu: 

proses sosial asosiatif dan proses sosial disasosiatif. Proses 

sosial asosiatif terbagi dalam tiga bentuk yaitu: kerja sama 

(coopertaion), akomodasi (accommodation) dan asimilasi 

(assimilation). Proses sosial disasosiatif juga terbagi dalam 

tiga bentuk yaitu: persaingan (competition), kontravensi (con-

travention) dan pertentangan (conflict).  

Migrasi merupakan sebuah bentuk dari mobilitas sosial 

karena migrasi merupakan proses perpindahan penduduk dari 

satu daerah ke daerah lain untuk tujuan tertentu, sedangkan 

salah satu syarat terjadinya mobilitas sosial itu adalah adanya 

sebuah perpindahan baik itu perpindahan fisik maupun per-

pindahan kelas sosial. (Nurman, 2013) 
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A. Jenis - Jenis Mobilitas Sosial 

Sorokin menjelaskan ada dua gerak sosial yang men-

dasar, pertama gerak sosial horizontal yaitu peralihan status 

individu atau kelompok dari suatu kelompok sosial lainnya 

yang sederajat. Misalnya seorang petani kecil beralih men-

jadi pedagang kecil. Status sosial tetap sama dan relatif ber-

sifat stabil. Kedua, gerak sosial vertikal yaitu peralihan indi-

vidu atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudu-

kan lainnya yang tidak sederajat. (Soekanto, 2006). Gerak 

sosial vertikal secara khusus dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Gerak sosial vertikal naik (social climbing), berupa 

masuknya individu-individu yang mempunyai kedu-

dukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi 

yang telah ada sebelumnya atau pembentukan suatu 

kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada 

derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-

individu pembentuk kelompok itu. 

2. Gerak sosial vertikal turun (social sinking), berupa 

turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang 

lebih rendah derajatnya atau turunnya derajat seke-

lompok individu yang dapat berupa suatu disintegrasi 

dalam kelompok sebagai kesatuan.  

Sorokin juga mengutarakan bahwa mobilitas sosial 

vertikal mempunyai saluran-salurannya dalam masyarakat. 

Proses mobilitas sosial vertikal yang melalui saluran terten-

tu dinamakan sirkulasi sosial. Saluran yang terpenting dian-

taranya adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan 

(menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan rendah), 

sekolah (menjadi saluran gerak sosial vertikal bagi orang-

orang dari lapisan rendah yang berhasil masuk dari sekolah 

untuk orang-orang lapisan atas), organisasi politik, ekono-

mi, keahlian dan perkawinan. Jenis-jenis mobilitas terbagi 3 

yaitu: 

1. Mobilitas vertikal 

Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial 

yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan 

sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal naik terdiri dari: 
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a. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke 

status sosial yang lebih tinggi, dimana status itu 

telah tersedia. 

b. Terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih 

tinggi dari pada lapisan sosial yang sudah ada. 

Mobilitas vertikal turun terdiri dari: 

a. Turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan yang 

lebih rendah. 

b. Tidak dihargai lagi suatu kedudukan sebagai 

lapisan sosial atas. 

Terdapat beberapa prinsip umum dalam mobilitas 

sosial vertikal sebagai berikut: 

a. Tidak ada satu pun masyarakat yang mutlak 

tertutup terhadap mobilitas sosial yang vertikal. 

b. Seterbuka apapun suatu masyarakat terhadap mobi-

litas sosial. 

c. Setiap masyarakat pasti memiliki tipe mobilitas 

sosial vertikal sendiri. 

d. Laju mobilitas sosial disebabkan oleh faktor eko-

nomi, politik dan pekerjaan yang berbeda-beda. 

e. Mobilitas sosial yang disebabkan oleh faktor eko-

nomi, politik dan pekerjaan tidak menunjukkan 

adanya kecenderungan yang kontiniu tentang 

bertambah. 

2. Mobilitas horizontal 

Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status 

sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang 

sama. Ciri utama mobilitas horizontal adalah lapisan sosial 

yang ditempati tidak mengalami perubahan. 

Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan indi-

vidu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok 

sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. 

(Suyanto, 2007) 

3. Mobilitas antargenerasi 

Mobilitas antargenerasi adalah perpindahan antara dua 

generasi atau lebih. Mobilitas antargenerasi dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 
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a. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status 

sosial yang terjadi diantara beberapa generasi. 

b. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status 

sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. 

 

B. Macam-Macam Faktor Pendukung Mobilitas Sosial 

Banyak faktor yang mendorong terjadinya mobilitas 

sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat mobilitas 

pada masyarakat modern yaitu: 

1. Faktor struktural yaitu relatif dari kedudukan tinggi 

yang biasa diisi serta kemudahan untuk memperoleh-

nya. Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja adalah 

faktor struktural. 

2. Faktor individu yaitu kualitas orang perorang, baik 

ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, 

keterampilan pribadi dan lain-lain termasuk kemujur-

an yang menentukan siapa yang akan berhasil men-

capai kedudukan itu. (Suyanto, 2007) 

Faktor-faktor mobilitas sosial terdiri dari faktor pen-

dorong dan faktor penghambat. Berikut ini beberapa faktor 

pendorong individu atau sekelompok individu melakukan 

mobilitas sosial: (Agis, 2011) 

1. Faktor struktural 

Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan 

tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk 

memperolehnya. Adapun yang termasuk dalam cakupan 

faktor struktural antara lain struktur pekerjaan dan per-

bedaan fertilitas (tingkat kelahiran). 

a. Struktur pekerjaan 

Masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekono-

minya pada bidang pertanian dan bahan baku cenderung 

memperluas lapangan kerja ditingkat bawah dan memba-

tasi ditingkat menengah ke atas. Hal tersebut yang 

mengakibatkan mobilitas sosial dalam masyarakat agraris 

cenderung rendah. 

b. Perbedaan fertilitas 

Kelahiran pada masyarakat berstatus sosial rendah 

umumnya lebih tinggi dibandingkan tingkat kelahiran 
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pada masyarakat berstatus sosial menengah sampai atas. 

Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari perbedaan men-

colok tingkat kelahiran antara Kelurahan dan Kota. 

2. Faktor individu 

Faktor individu adalah kualitas orang perorang baik 

ditinjau dari tingkat pendidikan, penampilan maupun kete-

rampilan pribadi. Cakupan faktor individu antara lain peru-

bahan kemampuan dan orientasi sikap terhadap mobilitas. 

a. Perubahan kemampuan 

Pendidikan dan keterampilan akan mempengaruhi 

perubahan kemampuan seseorang, secara otomatis akan 

berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Misalnya seorang 

tukang ojek setelah mengikuti kursus menyetir mobil 

maka ia mampu menjadi sopir. 

b. Orientasi sikap terhadap mobilitas 

Perubahan sikap dapat mendukung dan mengham-

bat terjadinya mobilitas sosial. Contoh sikap yang men-

dukung mobilitas adalah keinginan untuk maju maupun 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu 

sikap yang menghambat mobilitas antara lain bersikap 

masa bodoh, tidak peduli terhadap lingkungannya dan 

pasrah dengan keadaan tanpa mau berusaha. 

c. Faktor status social 

Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang 

dimiliki oleh orang tua nya. Ketidakpuasan seseorang 

atas status yang diwariskan oleh orang tua nya karena 

orang pada dasarnya tidak dapat memilih oleh siapa ia 

dilahirkan, dapat menjadi dorongan untuk berupaya keras 

memperoleh status atau kedudukan yang lebih baik dari 

status atau kedudukan orang tua nya. 

d. Faktor keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadi-

nya mobilitas manusia. Keadaan ekonomi yang tidak 

menguntungkan, misalnya yang dialami oleh masyarakat 

di daerah minus mendorong mereka untuk berurbanisasi 

ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh kehidu-

pan ekonomi yang lebih baik. 
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e. Faktor situasi politik 

Situasi politik yang tidak menentu biasanya juga 

berakibat pada jaminan keamanan yang juga tidak 

menentu dapat mendorong orang untuk meninggalkan 

tempat itu menuju ke tempat lain. 

f.   Faktor kependudukan (demografi) 

Bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk 

yang berimplikasi pada sempitnya permukiman, kualitas 

lingkungan yang buruk, kesempatan kerja yang menyem-

pit, kemiskinan dan sebagainya dapat mendorong orang 

untuk melakukan migrasi ke tempat lain. 

g. Faktor keinginan melihat daerah lain 

Hal ini tampak pada fenomena tourisme, orang 

mengunjungi daerah atau tempat tertentu dengan tujuan 

sekedar melihat sehingga menambah pengalaman atau 

bersifat rekreasional. 

 

C. Macam-Macam Faktor Penghambat Mobilitas Sosial  

1. Faktor kemiskinan 

Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi se-

seorang untuk berkembang dan mencapai suatu status sosial 

tertentu. Contohnya seorang anak memutuskan untuk tidak 

melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tua nya tidak 

bisa membiayai, sehingga ia tidak memiliki kesempatan 

untuk meningkatkan status sosialnya. 

2. Faktor diskriminasi kelas 

Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat 

menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan ada-

nya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai 

syarat dan ketentuan sehingga hanya sedikit orang yang 

mampu mendapatkannya. Contohnya jumlah anggota DPR 

yang dibatasi hanya 500 orang, sehingga hanya 500 orang 

yang mendapat kesempatan untuk menaikkan status social-

nya menjadi anggota DPR. 

3. Faktor perbedaan ras dan agama 

Perbedaan ras dapat menghambat mobilitas sosial. 

Perbedaan kelas rasial seperti yang terjadi di Afrika Selatan 

di masa lalu, dimana ras berkulit putih berkuasa dan tidak 
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memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam 

untuk dapat duduk bersama-sama di Pemerintahan sebagai 

penguasa. Sistem ini disebut Apharteid dan dianggap ber-

akhir ketika Nelson Mandela seorang kulit hitam terpilih 

menjadi presiden Afrika Selatan. Sedangkan sistem kasta 

merupakan contoh faktor agama yang dapat menghambat 

terjadinya mobilitas sosial. 

4. Faktor perbedaan jenis kelamin (gender) 

Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga ber-

pengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial dan ke-

sempatan-kesempatan untuk meningkatkan status socialnya. 

 

D. Sistem Kerja Mobilitas Sosial 

Sistem kerja untuk dapat melakukan mobilitas sosial 

ke atas, antara lain sebagai berikut: 

1. Perubahan standar hidup 

Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara 

otomatis melainkan akan mereflesikan standar hidup yang 

lebih tinggi, ini akan mempengaruhi peningkatan status. 

2. Perkawinan 

Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi 

dapat dilakukan melalui perkawinan. 

3. Perubahan tempat tinggal 

Untuk meningkatkan status sosial seseorang dapat 

berpindah tempat tinggal, dari tempat tinggal yang lama ke 

tempat tinggal yang baru atau dengan cara merekonstruksi 

tempat tinggalnya yang lama menjadi lebih megah dan me-

wah. Seseorang yang memiliki tempat tinggal yang megah 

dan mewah akan disebut sebagai orang kaya oleh masya-

rakat, hal ini menunjukkan terjadinya gerak sosial ke atas. 

4. Perubahan tingkah laku 

Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi orang 

berusaha menaikkan status sosialnya dan mempraktekkan 

bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi yang 

diaspirasikan sebagai kelasnya. Bukan hanya tingkah laku 

tetapi juga pakaian, ucapan, minat dan sebagainya. Dia 

merasa dituntut untuk mengkaitkan diri dengan kelas yang 

diinginkan. 
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5. Perubahan nama 

Dalam suatu masyarakat sebuah nama di identifikasi-

kan pada posisi sosial tertentu. Gerak ke atas dapat di 

laksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan 

posisi sosial yang lebih tinggi. (Agis, 2011) 

 

E. Dampak Mobilitas Sosial 

Konsekuensi negatif dari mobilitas sosial vertikal 

yaitu kecemasan akan terjadinya penurunan status sosial bila 

terjadi mobilitas menurun, ketegangan dalam menjalani 

peran baru dari status jabatan yang meningkat, keretakan 

hubungan antara anggota kelompok primer yang semula 

seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau ke 

status yang lebih rendah. (Horton and Hunt, 1999). Berikut 

ini adalah dampak positif dan negatif mobilitas sosial bagi 

masyarakat yaitu: 

1. Dampak positif 

a. Mendorong seseorang untuk lebih maju 

b. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat 

ke arah yang lebih baik 

2. Dampak negatif 

a. Timbulnya konflik 

Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial 

dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Konflik antar kelas 

2) Konflik antar kelompok sosial 

Konflik ini bisa berupa konflik antara kelompok 

sosial yang masih tradisional dengan kelompok 

sosial yang modern dan proses suatu kelompok 

sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain 

yang memiliki wewenang. 

3) Konflik antar generasi 

b. Berkurangnya solidaritas kelompok 

1) Menimbulkan ketakutan 

2) Adanya gangguan psikologis bila seseorang 

turun dari jabatannya (post power syndrome) 

3) Mengalami prustasi 

Mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk men-
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duduki status sesuai dengan keinginannya tetapi terdapat 

beberapa kerugian disamping manfaatnya. Beberapa keru-

gian dalam akibat adanya mobilitas sosial antara lain adalah 

memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dan ketidakbaha-

giaan dibenak seseorang karena impian yang diidam-

idamkan tidak semuanya berjalan dengan mudah. (Suyanto, 

2007) 

 

F. Status Sosial 

Linton mengatakan mobilitas sosial merupakan per-

pindahan antar status, status ialah “collection of right and 

duties” suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan pera-

nan “the dynamic aspect of status”. Seseorang menjalankan 

peranannya apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya 

yang merupakan statusnya. (Kamanto, 2004) 

Menurut Soerjono Soekanto status sosial adalah kedu-

dukan seseorang didalam lingkungan masyarakat. Sistem 

status sosial dalam perkembangan akan memunculkan pem-

bagian status-status sosial dalam masyarakat. Pembagian 

status sesuai dengan kesamaan hak dan kewajibannya me-

nimbulkan pembagian kelas dalam masyarakat. Status sosial 

adalah kedudukan atau tempat seseorang secara umum 

yaitu dalam masyarakat sehubungan dengan orang lainya, 

dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-

hak serta kewajiban-kewajibannya. (Martono, 2012) 

Unsur-unsur lapisan masyarakat hal yang mewujudkan 

unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masya-

rakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedu-

dukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial 

artinya tempat seseorang dalam masyarakatnya sehubungan 

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, 

prestise nya dan hak-hak serta kewajibannya. Masyarakat 

pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan 

yaitu: 

1. Ascribed status 

Kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa mem-

perhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. 
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Biasanya dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan 

tertutup, misalnya masyarakat feodal (bangsawan, kasta). 

2. Achieved status 

Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka 

bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing 

dalam mengejar serta mencapai tujuannya. 

3. Assigned status 

Merupakan kedudukan yang diberikan, sering memi-

liki hubungan erat dengan achieved status. (Soekanto, 2006) 

Mobilitas sosial yang terjadi secara vertikal dapat 

menyebabkan terjadinya pelapisan sosial atau stratifikasi 

sosial. Pelapisan sosial adalah perbedaan atau pengelom-

pokkan anggota masyarakat secara bertingkat. Perwujudan 

dari pelapisan sosial adalah adanya lapisan-lapisan dalam 

masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan di 

bawah yang kemudian disebut strata sosial. Ukuran atau 

kriteria yang dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan 

sosial adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran kekayaan 

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan 

ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-

lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki keka-

yaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas 

dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya 

barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan digo-

longkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut 

dapat dilihat pada bentuk tempat tinggal, benda-benda 

tersier yang dimilikinya, cara berpakaian maupun kebiasaan 

dalam berbelanja. 

2. Ukuran kekuasaan dan wewenang 

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewe-

nang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam 

sistem pelapisan sosial dalam masyarakat. Ukuran kekuasa-

an sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang 

yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai 

orang-orang lain yang tidak kaya atau sebaliknya kekuasaan 

dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. 
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3. Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran 

kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau 

dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan 

sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa 

pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat meng-

hormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masya-

rakat. Para orang tua atau pun orang-orang yang berprilaku 

dan berbudi luhur. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-

anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. 

Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan 

menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial 

masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahu-

an ini biasanya terdapat dalam gelar akademik (kesarjanaan) 

atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya 

dokter, insinyur, doktorandus, doktor atau pun gelar profe-

sional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat 

negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang 

tersebut tidak dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, 

sehingga banyak orang berusaha dengan cara-cara yang 

tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya 

dengan menyuap dan membuat ijazah palsu. (Agis, 2011) 

Faktor penyebab pelapisan sosial atau stratifikasi sosial 

adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis 

kelamin dan harta benda. Faktor-faktor penentu dari setiap 

masyarakat berbeda-beda. Pada masyarakat bercocok tanam, 

faktor penentunya adalah tuan tanah atau pembuka lahan. 

(Fitroh, 2015) 

Kedudukan menunjukan hak dan kewajiban sese-

orang dalam masyarakat. Pada semua sistem sosial, pasti 

terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti 

suami, istri, anak, ketua RT, ketua RW, lurah, camat dan guru. 

Dalam kehidupan masyarakat selalu ada benturan-benturan 

atau bertentangan yang di alami seseorang yang berkaitan 

dengan status yang di milikinya, hal ini di sebut konfik 

sosial. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masya-rakat, 
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yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu 

kelompok dalam kedudukan yang berbeda beda secara 

vertikal. Bahkan pada zaman kuno, filsuf Aristoteles 

(yunani) mengatakan di dalam negara terdapat tiga unsur, 

yaitu mereka kaya sekali, melarat, dan berada di tengah-

tengahnya. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. 

Sorokin, pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupa-

kan ciri tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup 

teratur. (Soekanto, 2006) 

Banyak negara berupaya untuk dapat meningkatkan 

mobilitas sosial, karena mereka sangat yakin bahwa hal ter-

sebut akan membuat orang menjadi bahagia dan memung-

kinkan mereka melakukan jenis perkerjaan yang paling cocok 

bagi diri mereka. (Horton and Hunt, 1999) 

Perbedaan itu tidak hanya muncul dari sisi jabatan 

tanggungjawab sosial saja, namun juga terjadi akibat per-

bedaan ciri fisik, keyakinan dan lain-lain. Adapun defenisi 

dari status sosial telah di jelaskan bahwa sekumpulan hak 

dan kewajiban yang di miliki seseorang dalam masyarakat-

nya menurut (Ralph Linton) orang yang memiliki status 

sosial tinggi akan di tempatkan lebih tinggi dalam struktur 

masyarakat di bandingkan dengan orang yang status sosial-

nya rendah. Ada tiga kelas indikator sosial sebagai berikut: 

1. Indikator kesejahteraan normatif 

Berfokus pada kesejahteraan dan dimaknai sebagai 

bahwa jika mereka berubah kearah yang benar sementara 

hal-hal lainnya tetap sama mendapatkan hal-hal yang lebih 

baik. 

2. Indikator kepuasan 

Mengukur kepuasan psikologis, kebahagian dan 

pemenuhan kehidupan dengan menggunakan instrumen 

penelitian survei yang memastikan realitas subjektif 

dimana orang hidup dalam kategori yang paling inklusif. 

3. Indikator sosial deskriptif 

Merupakan indeks dari kondisi sosial dalam kon-

teks eksistensi manusia dan perubahan di dalamnya untuk 

berbagai segmen populasi. Penempatan sosial yang tepat 

dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan, 
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pertama beberapa posisi lebih menyenangkan untuk di 

tempati ketimbang posisi-posisi lain, kedua beberapa posisi 

lebih penting demi mempertahankan kehidupan masyarakat 

dari pada posisi-posisi lain, ketiga perbedaan posisi sosial 

masyarakat adanya kemampuan dan bakat yang berlainan. 

(George, 2010) 

 

G. Tindakan Sosial 

Tindakan sosial adalah konsep inti dalam definisi 

sosiologi Max Weber, yang melihat pada masalah-masalah 

sosiologis yang luas mengenai struktur sosial dan kebuda-

yaan. Weber mendefenisiskan sosiologi sebagai suatu 

ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemaha-

man interpreatif mengenai tindakan sosial agar dengan 

demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai 

arah dan akibat-akibatnya. Dengan tindakan dimaksudkan 

semua prilaku manusia, apabila atau sepanjang individu 

yang bertindak itu memberikan arti subjektif kepada tinda-

kan itu tindakan itu disebut sosial karena arti subjektif tadi 

dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, 

memperhitungkan prilaku orang lain dan karena itu diarah-

kan ke tujuannya. (Johnson, 1986) 

Weber mengatakan tidak semua tindakan manusia 

dapat dianggap tindakan sosial. Suatu tindakan hanya 

dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, 

dan berorientasi pada perilaku orang lain. Menyanyi di 

kamar mandi untuk menghibur diri sendiri, misalnya, tidak 

dapat di anggap sebagai tindakan sosial akan tetapi me-

nyanyi di kamar mandi dengan maksud menarik perhati -

an orang lain itu merupakan suatu tindakan sosial. 

Menurut Weber lagi suatu tindakan ialah prilaku manu-

sia yang mempunyai makna subyektif bagi pelakunya. 

Karena sosiologi bertujuan memahami (verstehen) menga-

pa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu, 

sedangkan tiap tindakan mempunyai makna subyektif 

bagi pelakunya. Maka ahli sosiologi yang hendak melaku-

kan penafsiran bermakna, yang hendak memahami mak-
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na subyektif suatu tindakan sosial harus dapat mem-

bayangkan dirinya di tempat perilaku untuk dapat ikut 

menghayati pengalamannya. (Kamanto. 2004) 

Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang 

mencerminkan tradisi idealis adalah tekanannya pada 

verstehen (pemahaman subyektif) sebagai metode untuk 

memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti 

subyektif tindakan sosial. Bagi Weber, istilah ini tidak 

hanya sekedar merupakan intropeksi. lntropeksi bisa 

memberikan seseorang pemahaman akan motifnya sendiri 

atau arti-arti subyektif, tetapi tidak cukup untuk memahami 

arti-arti subyektif dalam tindakan-tindakan orang lain. 

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang di guna-

kan Weber dalam klasifikasi mengenai tindakan-tindakan 

sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara 

tindakan rasional dan yang non rasional. Singkatnya, 

tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan 

yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. 

Di dalam kedua kategori utama mengenai tindakan 

rasional dan non rasional itu, ada dua bagian yang berbeda 

satu sama lain. 

Weber menyebutkan yang dimaksudkan dengan tipe 

tindakan sosial itu dilihat dari orientasinya. Jadi tipe tin-

dakan sosial dapat juga disebut sebagai orientasi tindakan 

sosial, artinya kemana tindakan sosial itu di arahkan. "Tinda-

kan sosial" menurut Weber, "seperti semua tindakan, dapat 

diorientasikan dalam empat bentuk tindakan sosial" yaitu : 

1. Tindakan sosial dengan sifat rasionalitas instrumental 

(zweckrationalitat) 

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi 

pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan 

untuk mencapainya. Individu dilihat memilki macam-macam 

tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu 

kriterium menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan 

yang saling bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang 

mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

dipilih tadi. 
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Weber menjelaskan pula bahwa tindakan diarah-

kan secara rasional kesuatu sistem dari tujuan-tujuan 

individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri. (zweckra-

tional) apabila tujuan itu alat dan akibat -akibat 

sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semua-

nya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan 

rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuannya 

itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan itu dengan 

hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa 

saja dan akhinya pertimbangan mengenai pentingnya 

tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif. 

2. Tipe tindakan sosial dengan sifat orientasi nilai 

(wertrationalitat) 

Dibandingkan dengan rasionalitas, sifat rasionalitas 

yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat 

hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan 

yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungan-

nya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau 

merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai bersifat non 

rasional dalam hal di mana seseorang tidak dapat mem-

perhitungkannya secara obyektif mengenai tujuan-tujuan 

mana yang harus dipilih. Lebih lagi, komitmen terhadap 

nilai-nilai ini adalah sedemikian sehingga pertimbangan-

pertimbangan rasional mengenai kegunaan (utility), efesiensi 

dan sebagainya tidak relevan. Juga orang tidak dapat 

dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu mem-

pertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, 

tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada. 

Tindakan religius mungkin merupakan bentuk dasar 

dari rasionalitas yang berorientasi nilai ini. Orang yang 

beragama mungkin menilai pengalaman subyektif me-

ngenai kehadiran Allah SWT bersamanya atau perasaan 

damai dalam hati atau dengan manusia seluruhnya 

suatu nilai  akhir dimana dalam perbandingannya nilai-

nilai lain menjadi tidak penting. Nilainya sudah ada, 

individu memilih alat seperti meditasi, doa, menghadiri 

upacara di gereja untuk memperoleh pengalaman religius. 

Apakah nilai seperti dicapai secara efektif, tidak dapat 
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dibuktikan secara obyektif dengan cara yang sama 

seperti kita membuktikan keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dalam tindakan instrumental. 

3. Tindakan tradisional 

Tindakan sosial itu disebut tradisional bila prilaku si 

aktor itu ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini biasanya di 

terima orang dengan begitu saja (taken for granted). 

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan 

sosial yang bersifat nonrasional, kalau seseorang individu 

memperlihatkan prilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi 

yang sadar atau perencanaan, prilaku seperti itu di 

golongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan 

membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, 

dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak 

dengan cara seperti itu atau prilaku seperti itu merupakan 

kebiasaan baginya. Apabila kelompok-kelompok atau 

seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka 

kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung 

oleh kebiasaan dan tradisi yang sudah lama mapan sebagai 

kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa per-

soalan. Satu-satunya pembenaran yang perlu adalah bahwa, 

"inilah cara yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang 

kami, demikian pula nenek moyang mereka sebelumnya, 

ini adalah cara yang sudah begini dan akan selalu begini 

terus". Weber melihat bahwa tipe tindakan ini sedang 

hilang karena meningkatnya rasionalitas instrumental. 

4. Tindakan afektif 

Weber menjelaskan tipe tindakan afektif ini ditandai 

oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelek-

tual atau perencanaan yang sadar.  Seseorang yang 

sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, 

kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara 

spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, 

berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan 

itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertim-

bangan logic, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya. 

Menurut Weber, prilaku yang murni afektual itu menunjuk 
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pada reaksi yang tidak terkontrol terhadap rangsa-ngan 

khusus. Jadi tindakan sosial afektual itu ditentukan oleh ke-

adaan perasaan khusus si aktor. (Johnson, 1986) 

Keempat tindakan sosial ini harus dilihat sebagai 

tipe-tipe ideal. Weber mengakui tidak banyak tindakan, 

kalau ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe 

ideal ini. Misalnya, tindakan tradisional mungkin men-

cerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral 

tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat, dan itu berarti bah-

wa tindakan itu mengandung rasionalitas yang berorien-

tasi nilai. Atau juga dia mencerminkan suatu penilaian 

yang sadar akan alternatif-alternatif dan juga mencermin-

kan suatu keputusan bahwa tradisi-tradisi yang sudah 

mapan merupakan cara yang paling baik untuk suatu tujuan 

yang di pilih secara sadar diantara tujuan-tujuan lainnya. 

Berdasarkan mobilitas sosial bahwa ruang lingkup 

fokus disiplin sosiologi ekonomi merupakan irisan 

(interseotion) fokus disiplin sosiologi dan fokus disiplin 

ekonomi, sementara itu dalam persepektif sosiologi eko-

nomi segala aktivitas ekonomi pada dasarnya "terlekat" 

(embedded) dalam struktur sosial yang lebih luas tidak 

dapat direduksi dalam motif atau prefensi agen juga 

struktur imperaktif seperti kapitalisme. (Damsar, 2009) 

Hambatan pada tindakan ekonomi yaitu seperti selera, 

kelangkaan sumber daya dan teknologi: Hubungan ekonomi 

dan masyarakat fokus: pertukaran ekonomi masyarakat di 

lihat sebagai "sesuatu yang diluar". 

Modernisasi sebagai sebuah proses rasionalisasi, 

melibatkan peningkatan peran dari tindakan rasional dan 

struktur tindakan dalam ketiadaan tindakan tradisional. 

Tonnies (1889) tentang Gemeinschaft (komunitas) dan 

Gesselschaft (asosiasi) sebagai dua kutub cara-cara hidup. 

Tindakan-tindakan yang terlibat dalam hubungan ‘komunal’ 

yang khas dari komunitas tradisional, desa-desa dan loka-

litas luar kota dimotivasi oleh sebuah spirit tradisionalisme 

dan dibangun diseputar sentimentalisme solidaritas yang 

mengikat dan menyatukan masyarakat dengan erat menjadi 

kelompok sosial yang kohesif dan konsensual. Tindakan-
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tindakan yang terlibat dalam hubungan ‘asosiatif’ yang khas 

dan kapitalisme modern dimotivasi oleh pertimbangan-

pertimbangan yang murni rasional dan menempatkan 

masyarakat dalam situasi yang kompetitif, anonim dan 

terbagi-bagi. (Scott, 2012) 

Weber menjelaskan terdapat sebuah pertumbuhan 

jangka panjang yang dapat diamati dalam rasionalitas for-

mal yang penting untuk dijelaskan, ini sebagai sebuah per-

tumbuhan dalam rasionalitas praktis dalam seluruh aspek 

kehidupan sosial, menghasilkan sebuah penguasaan dan 

kontrol yang semakin meningkat atas alam, masyarakat dan 

diri. Rasionalitas praktis adalah rasionalisasi pada sarana-

sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan. Ini direalisasikan dalam tindakan yang di 

sengaja atau instrumental dengan cara yang secara teknis 

paling tepat dan dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

kemudian dikalkulasikan dan secara metodis dilaksanakan. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai tindakan-tindakan 

adalah kriteria efektivitas dan keberhasilan. (Scott, 2012) 

Contoh paradigmatik dari tindakan rasional adalah 

tindakan ekonomi, yang dipahami dalam sudut pandang 

marginalis dalam hubungannya dengan pilihan-pilihan yang 

dipilih secara sadar: aktor yang berorientasi ekonomi adalah 

mereka yang bertindak secara strategis, yang menggunakan 

teknik yang tepat untuk meraih tujuan mereka. Tujuan yang 

terkandung dalam tindakan rasional bersifat bebas, tetapi 

mereka dapat dianggap sebagai tujuan rasional jika mereka 

dipilih secara sengaja dalam hubungannya dengan sebagian 

nilai yang spesifik. Akan tetapi nilai-nilai itu sendiri bersifat 

bebas dan tanpa fondasi yang mutlak. 
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Buku ini juga menjabarkan metode tindakan sosial Max 

Weber dimana teori tindakan rasional instrumental yang di 

dasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku 

mobilitas yang melakukan mobilitas sosial ke Kelurahan 

Toapaya Asri, karena tindakan sosial yang bersifat rasional 

instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh 

individu dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai. Weber mengatakan bahwa semua tindakan itu dapat 

dikatakan sebagai tindakan sosial sepanjang tindakan tersebut 

memberikan arti subyektif bagi prilaku individu yang 

melakukan tindakan tersebut, disebut sosial karena tindakan 

itu dilakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan 

dan berorientasi kepada prilaku orang lain yang kemudian 

akan mempengaruhi arah tujuannya. 

Menurut Weber tindakan sosial dengan sifat rasiona-

litas instrumental (zweckrationalitat) adalah tindakan sosial 

dengan tingkat rasionalitas yang paling tinggi yaitu meliputi 

pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan 

tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Individu dilihat memilki macam-macam tujuan 

yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium 

menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling 

bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin 

dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. 

Tenaga Kerja 

Dampak Mobilitas 

Petani 

Mobiltas Sosial 

Faktor  

Pendorong 

Mobilitas 

Karakteristik pelaku mobilitas: 

1. Demografi (usia, jenis 

kelamin, status) 
2. Sosial ekonomi (tingkat 

pendidikan, pendapatan) 



 

 33 

Weber menjelaskan pula bahwa tindakan diarahkan 

secara rasional kesuatu sistem dari tujuan-tujuan individu 

yang memiliki sifat-sifatnya sendiri. (zweckrational) apabila 

tujuan itu alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan 

dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini 

mencakup pertimbanggan rasional atas alat alternatif untuk 

mencapai tujuannya itu, pertimbangan mengenai hubungan-

hubungan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari peng-

gunaan alat tertentu apa saja dan akhinya pertimbangan 

mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda 

secara relatif.  

Kelurahan Toapaya Asri sebagai salah satu kawasan 

pertanian di Kabupaten Bintan banyak menyerap tenaga kerja 

produktif yang sebagian besar adalah buruh tani. Persyaratan 

yang diminta untuk bekerja sebagai buruh tani tidak lah 

tinggi hanya berbekal kemampuan fisik dalam bekerja 

sehingga tidak sulit bagi tenaga kerja tersebut untuk melamar 

pekerjaan dan bekerja di sektor pertanian yang diinginkan. 

Penduduk yang melakukan mobilitas di Kelurahan Toapaya 

Asri pada umumnya berasal dari daerah luar Bintan, sebagian 

besar berasal dari luar provinsi, seperti dari daerah Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tingginya minat pen-

datang untuk melakukan mobilitas dan bekerja di Kelurahan 

Toapaya Asri disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan di 

daerah asal dan adanya keinginan untuk me-ningkatkan 

kehidupan sosial di daerah tujuan. 

Mobilitas yang dilakukan oleh penduduk di Kelurahan 

Toapaya Asri adalah mobilitas vertikal maupun horizontal, 

karena dilakukan oleh individu maupun kelompok individu 

pada lapisan sosial yang sama dengan tujuan untuk me-

ningkatkan status sosialnya. Faktor pendorong yang kuat 

untuk bisa bekerja dan meningkatkan taraf hidup di daerah 

tujuan menimbulkan mobilitas yang tinggi dari warga pen-

duduk yang datang dari luar daerah menuju ke Kelurahan 

Toapaya Asri. Mobilitas sosial memunculkan integrasi sosial 

antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat, maka 

terciptalah keselarasan hidup atas dasar kepentingan hidup. 

Mobilitas sosial yang terjadi tidak hanya membawa dampak 



 

 
34 

positif tetapi juga berdampak negatif, mobilitas penduduk 

yang tinggi tersebut jika tidak dikendalikan akan meng-

ganggu stabilitas lingkungan dan kehidupan masyarakat 

setempat, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial dalam 

masyarakat.  
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BAB 3 
KONDISI UMUM KELURAHAN 
TOAPAYA ASRI 

 

A. Kondisi Geografis  

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten 

Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal 

beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga 

di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari 

ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina 

Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” 

sangat tepat menggambarkan betapa banyaknya pulau yang 

ada di daerah ini. 

Tahun 1983 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 tahun 1983 telah dibentuk kota administratif 

Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) Kecamatan yaitu 

kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjung-

pinang Timur dan pada tahun yang sama sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk 

kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah 

tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian kabupaten 
Kepulauan Riau. 

Berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 

tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 

3 Kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, 

Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Kemudian 

dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 2001 kota adminis-

tratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang 

yang statusnya sama dengan Kabupaten. 

Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada 

akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran Kecamatan 

yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk 

Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi 

Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 

juga dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 
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31/2003, maka dengan demikian Kabupaten Kepulauan Riau 

meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, 

Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. 

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, 

Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi 

Kabupaten Bintan. 

Berdasarkan Perda No. 11 tahun 2007 dan Perda No. 12 

tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan/Desa dan 

Kecamatan baru, Kecamatan Gunung Kijang dimekarkan 

menjadi Kecamatan Gunung Kijang dan Toapaya. Maka pada 

tanggal 23 Agustus tahun 2007 terbentuklah Kecamatan 

Toapaya dengan satu Kelurahan dan tiga Desa. Sehingga 

pada tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai 10 Keca-

matan dan 51 Desa/Kelurahan. Terdiri dari kecamatan Teluk 

Bintan, Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, 

Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, 

Toapaya dan Tambelan. Berikut peta wilayah Kabupaten 

Bintan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Peta Pulau Bintan 
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Kecamatan Toapaya terbentuk melaui Peraturan Daerah 

Kabupaten Bintan No. 12 tahun 2007 tanggal 23 Agustus 

2007 tentang pembentukan Kecamatan Toapaya. Mengingat: 

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan 

pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspi-

rasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya 

pemekaran Kecamatan sesuai keinginan masyarakat 

pada saat ini. 

2. Bahwa memperhatikan perkembangan jumlah pendu-

duk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, 

sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volu-

me kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya pemben-

tukan kecamatan baru disamping Kecamatan induk. 

Kecamatan Toapaya merupakan salah satu bagian dari 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Tujuan dibentuk-

nya Kecamatan Toapaya yang dimekarkan dari Kecamatan 

Gunung Kijang antara lain adalah untuk mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kependudukan, 

pendidikan, kesehatan dan pelayanan dibidang kesejahteraan 

lainnya. Kecamatan Toapaya terdiri dari 1 Kelurahan dan 3 

desa, yaitu Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya Induk, 

Desa Toapaya Utara, dan Desa Toapaya Selatan . Kelurahan 

Toapaya Asri merupakan Ibukota Kecamatan Toapaya memi-

liki luas wilayah 32,54 Km2 terdiri atas 5 RW dan 16 RT. 

Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Bintan 

adalah sekitar 30 Km, sedangkan jarak dari pusat Pemerin-

tahan Ibu Kota Provinsi (Tanjungpinang) sekitar 26 Km. 

Wilayah Kelurahan Toapaya Asri berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toapaya. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toapaya 

Selatan. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tembeling 

Tanjung Kecamatan Teluk Bintan. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kawal 

Kecamatan Gunung Kijang. 

Kelurahan Toapaya Asri terletak antara 0059’18” LU - 

1010’20” LU dan 104036’6” BT - 104043’17” BT, terletak 
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pada ketinggian 17 meter dari permukaan laut, dengan suhu 

maksimum dan minimum 370C dan 300C. Lahan di wilayah 

Kelurahan Toapaya Asri merupakan daratan yang secara 

tofografi semua Desa/Kelurahan mempunyai tofografi datar 

dengan struktur unsur tanah yang mengandung bauksit. 

Peranan sektor transportasi di Kelurahan Toapaya Asri 

termasuk dalam sektor strategis untuk memperlancar mobi-

litas barang dan penumpang maupun penyebaran komunikasi. 

Masyarakat Kelurahan Toapaya Asri dalam transportasi 

menggunakan sepeda motor, dimana sarana umum yang ter-

sedia didominasi oleh ojek sepeda motor sebanyak 243. Guna 

mendukung kelancaran transportasi antar Desa/Kelurahan 

maka dibangunlah sarana transportasi salah satunya dengan 

pengaspalan jalan. Dari 152,5 Km panjang jalan di 

Kecamatan Toapaya, sekitar 49,2 Km jalan di kelurahan 

Toapaya Asri sudah di aspal. 

Komunikasi merupakan hal utama dalam penyebaran 

informasi, masyarakat Kelurahan Toapaya Asri sudah banyak 

yang menggunakan handphone dalam menerima informasi 

dari luar selain televisi. Di Kelurahan Toapaya Asri sekarang 

sudah terdapat 1 sarana televisi umum dan 1 pemancar radio. 

Keberadaan listrik khususnya di Kelurahan Toapaya 

Asri sudah dapat dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat 

yang dikelola oleh PT. PLN Sub Ranting Kawal. Selain itu 

juga dengan adanya beberapa perusahaan-perusahaan peter-

nakan ayam di Kelurahan Toapaya Asri yang juga menyedia-

kan sarana listrik bagi perumahan karyawannya. 

Kelurahan Toapaya Asri memiliki 1 (satu) unit 

Puskesmas rawat inap yaitu puskesmas Toapaya yang terletak 

di pusat kelurahan. Puskesmas ini selain digunakan oleh 

masyarakat setiap harinya juga dapat dipergunakan untuk 

rawat inap, selain itu Kelurahan Toapaya juga memiliki 3 

(tiga) buah posyandu. 

Kelurahan Toapaya Asri memiliki sarana olahraga yang 

cukup memadai, namun kondisinya masih perlu ditingkatkan 

lagi. Dalam bidang kesenian masyarakat Toapaya Asri 

memiliki kelompok kesenian grup kompang dan qasidah ibu-

ibu majelis taklim yang siap tampil untuk kelurahan. 
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B. Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Toapaya Asri 

Kelurahan Toapaya Asri memiliki potensi sumber daya 

alam di bidang pertanian yang dapat menjadi daya tarik para 

investor untuk membuka dan mengembangkan usaha bisnis-

nya sehingga pelaku ekonomi dapat membuka lowongan dan 

kesempatan kerja yang akan menjadi daya tarik pendatang 

untuk mencari pekerjaan di daerah ini. 

Kelurahan Toapaya Asri merupakan daratan dengan 

tofografi datar yang mempunyai potensi sumber daya alam 

yang cocok untuk pertanian baik itu tanaman pangan, 

holtikultura maupun perkebunan. Selain itu dari segi lokasi, 

Kelurahan Toapaya Asri terletak di lokasi yang strategis 

karena berada di tepi jalan utama penghubung antara Bintan-

Tanjungpinang dan Bintan-Tanjunguban. Kondisi ini mem-

buat Kelurahan Toapaya Asri memiliki aksebilitas yang 

sangat baik, sehingga mudah untuk dicapai dari mana saja. 

Selain itu juga mendukung bagi mobilitas penduduk dan 

memudahkan pengangkutan. Lokasi Kelurahan Toapaya Asri 

yang strategis didukung juga oleh keberadaan Pasar Tani 

Toapaya yang menjadi pusat perdagangan hasil pertanian di 

Toapaya Asri. Pasar Tani Toapaya menjadi salah satu 

tumpuan perputaran roda ekonomi masyarakat Kelurahan 

Toapaya Asri. Pasar Tani Toapaya juga menjadi pusat per-

dagangan dan jasa, sehingga mendorong munculnya berbagai 

macam usaha kecil dan menengah yang menguntungkan bagi 

perekonomian di Kelurahan Toapaya Asri. 

Kelurahan Toapaya Asri belum terdapat keberadaan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan 

namun masyarakat yang memiliki keterampilan dan keahlian 

dalam bidang-bidang tertentu mengembangkan dan meman-

faatkan keahlian tersebut. Sebagian masyarakat Kelurahan 

Toapaya Asri mencoba untuk terjun ke dunia perindustrian 

seperti industri meubel, makanan dan lain-lain. Terdapat 11 

perusahaan/usaha di Kelurahan Toapaya Asri yang terdiri 

dari 1 perusahaan besar dengan bantuan tenaga kerja 12 

orang dan 10 perusahaan sedang dengan bantuan tenaga kerja 

26 orang, serta 17 industri rumah tangga (kelompok dasa-

wisma) dengan bantuan tenaga kerja sebanyak 289 orang. 
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C. Kelompok Tani dan Koperasi Kelurahan Toapaya Asri 

Petani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri juga ikut 

bergabung dalam kelompok tani dan koperasi yang ada di 

Kelurahan Toapaya Asri. Kegiatannya dalam kelompok tani 

berupa penyuluhan dan pelatihan keterampilan, sebulan 

sekali mereka mengadakan pertemuan untuk saling tukar 

pendapat dan mendapatkan penyuluhan serta pelatihan 

keterampilan tentang pertanian, seperti belajar bertani 

menanam sayuran, belajar membuat kue-kue atau keripik dari 

hasil pertanian. Keuntungan bergabung dalam kelompok tani 

mereka mendapatkan bantuan seperti bibit, pupuk, hand-

traktor dan alat-alat pertanian lainnya yang disalurkan dari 

pemerintah khusus kepada kelompok tani. Selain itu petani 

yang ada di Kelurahan Toapaya Asri juga bergabung dalam 

koperasi yaitu koperasi simpan pinjam perempuan (KSPP-

PNPM) dan koperasi gapoktan. Kegiatannya berupa simpan 

pinjam misalnya jika petani mengalami gagal panen mereka 

bisa meminjam modal di koperasi. 

Kelompok tani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri 

terdiri dari kelompok tani Kelurahan Toapaya Asri dan 

kelompok wanita tani (KWT). Nama-nama kelompok tani 

yang ada di Kelurahan Toapaya Asri sebagai berikut: 

1. Kelompok Tani Mitra Bintan Agro Point 

2. Kelompok Tani Makaryo 

3. Kelompok Tani Maju Jaya 

4. Kelompok Tani Sumber Rezeki 

5. Kelompok Tani Sumber Sari 

6. Kelompok Tani Makmur Jaya 

7. Kelompok Tani Horti Karya 

8. Kelompok Tani Horti Sukses 

9. Kelompok Tani Cahaya Tani 

10. Kelompok tani Horti Utama 

11. Kelompok Wanita Tani (KWT) Sukamaju Sijori 

12. Kelompok Wanita Tani (KWT) Rosela 

13. Kelompok Wanita Tani (KWT) Kamboja 

14. Kelompok Wanita Tani (KWT) Kapas 

15. Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Wangi 

16. Kelompok Wanita Tani (KWT) Barokah 
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D. Komposisi Penduduk di Kelurahan Toapaya Asri 

Penduduk Kelurahan Toapaya Asri mayoritas suku 

Jawa dan beragama muslim. Secara garis besar, komposisi 

penduduk yang terdapat di Kelurahan Toapaya Asri dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, etnis/suku, umur, 

pendidikan, agama dan mata pencaharian. 

 

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kelurahan Toapaya Asri terdiri dari 935 kk dimana 

jumlah penduduk laki-laki 1.776 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 1.676 jiwa. 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) % 

1 Laki-laki 1.776 51.45 

2 Perempuan 1.676 48.55 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 

Dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di 

Kelurahan Toapaya Asri lebih banyak dari pada jumlah 

penduduk perempuan. Terlihat pada tabel 3.1 Bahwa 51,45% 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan selebihnya 48,55% 

berjenis kelamin perempuan. 

 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku 

Kelurahan Toapaya Asri mempunyai penduduk yang 

beretnis/suku Jawa terbanyak dengan jumlah penduduk 

mencapai 1.311 jiwa, 687 jiwa penduduk yang beretnis Cina, 

426 jiwa beretnis Sunda dan selebihnya beretnis Melayu, 

Bugis, Bawean, Minang, Flores dll. Indonesia memiliki 

bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di tanah air. 

Suku bangsa yang ada di Kelurahan Toapaya Asri dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku 

No Etnis/Suku Jumlah (Jiwa) % 

1 2 3 4 

1 Jawa 1.311 37.98 

2 Melayu 245 7.10 
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1 2 3 4 

3 Bugis 225 6.52 

4 Sunda 426 12.34 

5 Buton 29 0.84 

6 Bawean 171 4.95 

7 Flores 103 2.98 

8 Minangkabau 137 3.97 

9 Batak 71 2.06 

10 Cina 687 19.90 

11 Madura 28 0.81 

12 Lombok 4 0.11 

13 Palembang 12 0.35 

14 Manado 3 0.09 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 

Masyarakat yang paling banyak adalah suku Jawa 

berjumlah 1.311 (37,98%) terlihat pada tabel 4. Dan yang 

paling sedikit adalah suku Manado berjumlah 3 (0,09%). 

Suku lain juga ada yaitu Cina sebanyak 687 (19,90%), Sunda 

sebanyak 426 (12,34%), Melayu sebanyak 245 (7,10%), 

Bugis sebanyak 225 (6,52%), Bawean sebanyak 171 (4,95%), 

Minang sebanyak 137 (3,97%), Flores sebanyak 103 (2,98%), 

Batak sebanyak 71 (2,06%), Buton sebanyak 29 (0,84%), 

Madura sebanyak 28 (0,81%), Palembang sebanyak 12 

(0,35%) dan Lombok sebanyak 4 (0,11%). 

Penduduk yang mendiami kelurahan Toapaya Asri 

mayoritas adalah suku Jawa, dimana orang Jawa mempunyai 

sikap rendah diri, sangat menghormati antara satu dengan 

yang lainnya, masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan 

yang menguasai kehidupan manusia di alam nyata maupun 

alam ghaib, masyarakat yang mempunyai prinsip untuk selalu 

menjaga keseimbangan alam, masyarakat yang sederhana, 

cinta damai, menjaga kerukunan hidup antar sesama dan 

tidak bersifat individualisme. 

Masyarakat Jawa di Kelurahan Toapaya Asri selalu 

menjaga keindahan dan nilai-nilai estetika budaya Jawa yang 

telah ada, tetap berpegang pada pertimbangan agama Islam 
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dan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya masya-

rakat Jawa di Kelurahan Toapaya Asri menggunakan bahasa 

Jawa, mempunyai sifat yang lemah lembut, bersikap terbuka 

dan menfilter terhadap pengaruh budaya dan agama asing. 

 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

Umur atau usia adalah satuan waktu untuk mengukur 

kematangan seseorang, baik itu mental maupun biologis. 

Tinggi rendahnya umur menentukan kapan seseorang dapat 

bekerja. Seseorang yang sudah matang dalam tindakan dan 

pola pikirnya akan menjadi sumber daya manusia yang ber-

kualitas pula. Sumber daya manusia yang tergolong dalam 

usia produktif akan lebih menghasilkan dalam hal pekerjaan. 

Sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan memberikan 

kemajuan bagi kehidupan seseorang. Usia penduduk di Kelu-

rahan Toapaya Asri dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah (Jiwa) % 

1 0-5 548 15.88 

2 6-16 443 12.83 

3 17-25 571 16.54 

4 26-30 726 21.03 

5 31-39 470 13.62 

6 40 Tahun Keatas 694 20.10 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk 

Kelurahan Toapaya Asri dengan tingkat persentase yang 

tinggi adalah kelompok umur dalam kategori usia produktif 

26-39 tahun yaitu sebanyak 34,65%. Kesejahteraan penduduk 

merupakan sasaran utama dari pembangunan, sebagaimana 

tertuang dalam garis-garis besar haluan negara. Pembangunan 

yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya. Komposisi penduduk di Kelurahan 

Toapaya Asri didomisili oleh kelompok umur usia produktif 

yaitu 15-64 tahun. 
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4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, karena dengan tingginya kualitas pen-

duduk dalam bidang pendidikan tersebut maka akan lebih 

cepat pula dalam pencapaian kemajuan dalam segala hal. 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah (Jiwa) % 

1 SD 1.286 37.25 

2 SMP 165 4.78 

3 SMA 137 3.97 

4 D.1 11 0.32 

5 D.2 11 0.32 

6 D.3 12 0.35 

7 S.1 28 0.81 

8 S.2 5 0.14 

9 Lain-lain 1.797 52.06 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa 

tingkat persentase pendidikan yang paling tinggi adalah SD 

sebanyak 37,25%. Berarti penduduk Kelurahan Toapaya Asri 

telah dapat mengenyam pendidikan, mereka menyekolahkan 

anak-anaknya karena bagi mereka pendidikan adalah suatu 

hal yang penting untuk kelangsungan masa depan anak-anak 

mereka kelak. Bidang pendidikan, sarana pendidikan yang 

dimiliki Kelurahan Toapaya Asri pada dasarnya cukup 

memadai, namun untuk meningkatkan sarana belajar kualitas 

pendidikan masih perlu terus dilaksanakan pembangunan di 

bidang pendidikan karena masih kurangnya sarana pendidi-

kan di Kelurahan Toapaya Asri terutama pada tingkat SD dan 

SMP dimana sarana dan prasarana yang ada tidak dapat 

menampung lulusan SD karena terbatasnya daya tampung 

dan faktor jarak tempuh yang sangat jauh dari tempat tinggal 

penduduk  ke lokasi sekolah (SMP). 
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5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Agama adalah suatu kepercayaan atau seperangkat nilai 

yang menimbulkan ketaatan pada seseorang atau kelompok 

tertentu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-

masing. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agama apa 

yang akan mereka anut tergantung dari kepercayaan individu 

masing-masing, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu mau-

pun Budha. 

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah (Jiwa) % 

1 Islam 2.729 79.06 

2 Katholik 88 2.55 

3 Kristen Protestan 91 2.64 

4 Budha 509 14.74 

5 Hindu 5 0.14 

6 Khong Hu Cu 30 0.87 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui penduduk 

di Kelurahan Toapaya Asri pada umumnya menganut agama 

Islam sebanyak 2.729 (79,06%), adapun yang beragama 

Budha sebanyak 509 (14,74%), Kristen Protestan sebanyak 

91 (2,64%), Katholik sebanyak 88 (2,55%), Khong Hu Cu 

sebanyak 30 (0,87%) dan yang paling sedikit adalah penganut 

agama Hindu sebanyak 5 (0,14%). 

Kelurahan Toapaya Asri memiliki sarana peribadatan 

bila dilihat dari segi kualitas yang lebih dominan adalah 

masjid dan surau, hal ini karena sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Toapaya beragama islam. Mayoritas penduduk 

yang ada di Kelurahan Toapaya Asri beragama Islam. Bagi 

seluruh umat yang menganut agama islam mempercayai 

bahwa agama Islam adalah agama yang tidak akan pernah 

bertentangan dengan kebaikan, akan selalu membawa 

umatnya pada jalan yang baik. Agama Islam adalah ajaran 

yang mencakup akidah/keyakinan dan syariat/hukum. Islam 

adalah ajaran yang sempurna, secara umum dapat dikatakan 

bahwasannya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia 
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dan melarang akhlak yang rendah dan hina. Islam me-

merintahkan segala macam amal salih dan melarang segala 

amal yang jelek. 

 

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh 

seseorang, dengan tujuan seseorang tersebut bekerja untuk 

menghasilkan uang. Bila seseorang telah memiliki pekerjaan 

maka secara otomatis ia telah menghasilkan uang sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun meme-

nuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi untuk mendapat-

kan pekerjaan yang layak seperti yang diinginkan bukan lah 

menjadi hal yang mudah bagi sebagian orang apalagi 

ditambah jika ia hanya memiliki tingkat pendidikan yang bisa 

dibilang rendah maka ia akan kesulitan dalam hal untuk 

mendapatkan pekerjaan. Karena pada saat ini untuk bisa 

mendapatkan pekerjaan yang layak dibutuhkan seseorang 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Jadi semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang tersebut maka semakin besar 

pula peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik. Dalam pekerjaan selain tingkat pendidikan, skil 

atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaan juga menjadi 

faktor pertimbangan layak atau tidaknya seseorang dalam 

pekerjaan tersebut. Semakin baik pekerjaan yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula penghasilan atau 

pendapatan yang akan diperoleh. 
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) % 

1 Petani 962 27.87 

2 Pengangkutan 39 1.13 

3 Karyawan Swasta/Honorer 136 3.94 

4 Perawat 12 0.35 

5 Pertukangan 66 1.91 

6 Ustadz/Mubaligh 6 0.17 

7 Lain-lain 2.231 64.63 

Jumlah 3.452 100.00 

Sumber: Kantor Lurah Toapaya Asri, 2020 
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Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kelurahan Toa-

paya Asri memiliki mata pencaharian yang pekerjaannya 

sebagai Petani terbanyak yaitu berjumlah 962 (27,87%), 

kemudian sebagai Karyawan Swasta/Honorer berjumlah 136 

(3,94%), Pertukangan yang berjumlah 66 (1,91%), ada juga 

yang bekerja sebagai Pengangkutan berjumlah 39 (1,13%), 

penduduk yang berprofesi sebagai Perawat berjumlah 12 

(0,35%) dan pekerjaan yang paling sedikit adalah Ustadz/ 

Mubaligh berjumlah 6 (0,17%). 

Sektor pertanian di Kelurahan Toapaya Asri terdiri 

dalam beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, holti-

kultura dan perkebunan. Kelurahan Toapaya Asri mempunyai 

potensi pertanian tanaman pangan yang menjanjikan akan 

tetapi belum semua dimanfaatkan. Hasil pertanian Kelurahan 

Toapaya Asri pada sektor tanaman pangan komoditas utama 

yang menghasilkan produksi terbesar yaitu ubi kayu, komo-

ditas utama yang menghasilkan produksi terbesar pada 

holtikultura tanaman sayuran yaitu ketimun dan kacang 

panjang, pada kelompok buah-buahan yang menghasilkan 

produksi terbesar adalah semangka, nenas dan buah naga. 

Selain itu Kelurahan Toapaya Asri juga mempunyai perke-

bunan karet yang menjadi komoditas unggulan pada sektor 

perkebunan. 
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BAB 4 
PROFIL PETANI HOLTIKULTURA 
KELURAHAN TOAPAYA ASRI 
 

 

A. Profil Petani Holtikultura Di Kelurahan Toapaya Asri 

Mobilitas yang dilakukan petani ke Kelurahan Toapaya 

Asri merupakan aktivitas gerakan penduduk dari suatu daerah 

ke daerah lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, 

karena orang yang pergi dari daerah asal ke suatu daerah baru 

tentunya mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas profil petani 

holtikuktura di Kelurahan Toapaya Asri dapat di lihat di 

bawah ini: 

 

1. Pak Amat 

Bernama Pak Amat merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Pacitan Jawa Timur, Pak Amat sudah tinggal 

menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang lebih 10 

tahun. Pak Amat adalah kepala keluarga dengan 1 istri dan 3 

orang anak, saat ini ia berusia 47 tahun, ia bersuku Jawa dan 

beragama islam. Pak Amat hanyalah tamatan SD, dalam 

kesehariannya ia bekerja sebagai petani sayuran dan buah-

buahan di Kelurahan Toapaya Asri, ia memiliki lahan seluas 

3,5 hektar dan memiliki 3 orang pekerja. Dalam bekerja ia 

dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Selain itu Pak Amat dikenal 

sebagai ketua kelompok tani yang ada di Kelurahan Toapaya 

Asri, ia juga sering aktif dalam kegiatan kelompok tani dan 

berbagai kegiatan kemasyarakatan yang diadakan di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

 

2. Pak Makjuadi 

Bernama Pak Makjuadi merupakan warga pendatang 

yang berasal dari Blora Jawa Tengah, Pak Makjuadi sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 
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lebih 16 tahun. Pak Makjuadi adalah kepala keluarga dengan 

1 istri dan 6 orang anak, saat ini ia berusia 50 tahun, ia 

bersuku Jawa dan beragama islam. Pak Makjuadi hanya 

tamat SD, dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani 

sayuran dan buah-buahan, ia memiliki lahan seluas 3 hektar. 

Dalam bekerja istri dan anak-anak Pak Makjuadi juga turut 

membantunya bertani untuk menanam dan memanen hasil 

panen. 

 

3. Pak Tugino 

Bernama Pak Tugino merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Purbalingga Jawa Tengah, Pak Tugino sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 

lebih 8 tahun. Pak Tugino adalah kepala keluarga dengan 1 

istri dan 3 orang anak, saat ini ia berusia 43 tahun, ia bersuku 

Jawa dan beragama islam. Pak Tugino hanyalah tamatan SD, 

dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani sayuran dan 

buah-buahan, ia memiliki lahan seluas 2 hektar dan memiliki 

4 orang pekerja. Meskipun Pak Tugino hanya tamat SD tetapi 

ia sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya terbukti 

dari tingkat pendidikan anaknya yang sudah menempuh 

pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. 

 

4. Ibu Musponasih 

Bernama Ibu Musponasih merupakan warga pendatang 

yang berasal dari Banyumas Jawa Tengah, Ibu Musponasih 

sudah tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama 

kurang lebih 9 tahun. Ibu Musponasih adalah istri petani 

dengan 1 suami dan 3 orang anak, saat ini ia berusia 43 

tahun, ia bersuku Jawa dan beragama islam. Dalam kesehari-

annya Ibu Musponasih bekerja sebagai petani sayuran dan 

buah-buahan, ia memiliki lahan seluas 2 hektar dan memiliki 

3 orang pekerja. Selain itu ia juga mempunyai pekerjaan sam-

pingan beternak sapi dan ayam. Ibu Musponasih hanya tamat 

SMP, tetapi ia sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak-

nya ini terbukti dari tingkat pendidikan anaknya yang semua 

anaknya sekolah dan salah satu anaknya sudah ada yang 

menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Ibu Musponasih 
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dikenal sebagai salah satu ketua KWT (Kelompok Wanita 

Tani) yang ada di Kelurahan Toapaya Asri, ia juga turut aktif 

dalam berbagai kegiatan baik itu yang diadakan oleh 

kelompok tani maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 

lainnya. 

 

5. Pak Tugimin 

Bernama Pak Tugimin merupakan warga pendatang 

yang berasal dari Pacitan Jawa Timur, Pak Tugimin sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 

lebih 5 tahun. Pak Tugimin adalah kepala keluarga dengan 1 

istri dan 1 orang anak, saat ini ia berusia 32 tahun, ia bersuku 

Jawa dan beragama islam. Pak Tugimin hanya tamat SMP, 

dalam kesehariannya ia bekerja sebagai mandor petani di 

kebun milik orang yang mengurus dan mengawas petani 

pekerja sayuran dan buah-buahan yang ada di Kelurahan 

Toapaya Asri. Biasanya Pak Tugimin mulai bekerja dari jam 

7 pagi sampai jam 6 sore. 

   

6. Pak Nurzaman 

Bernama Pak Nurzaman merupakan warga pendatang 

yang berasal dari Sukabumi Jawa Barat, Pak Nurzaman sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 

lebih 6 tahun. Pak Nurzaman adalah kepala keluarga dengan 

1 istri dan 6 orang anak, saat ini ia berusia 50 tahun, ia 

bersuku Sunda dan beragama islam. Pak Nurzaman hanya 

tamatan SD, dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani 

sayuran, ia mengelola lahan seluas 3,5 hektar dan memiliki 3 

orang pekerja. Sesekali anak-anak Pak Nurzaman juga turut 

membantunya bertani untuk menanam dan memanen hasil 

panen. 

 

7. Pak Ela 

Bernama Pak Ela merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Sukabumi Jawa Barat, Pak Ela sudah tinggal 

menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang lebih 1 

tahun. Pak Ela adalah kepala keluarga dengan 1 istri dan 6 

orang anak, saat ini ia berusia 41 tahun, ia bersuku Sunda dan 
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beragama islam. Pak Ela hanyalah tamatan SD, dalam 

kesehariannya ia bekerja sebagai petani pekerja menanam 

sayuran di kebun milik orang. Biasanya Pak Ela mulai 

bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. 

 

8. Pak Ramli 

Bernama Pak Ramli merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Tanjungbatu Kepulauan Riau, Pak Ramli sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 

lebih 12 tahun. Pak Ramli adalah kepala keluarga dengan 1 

istri dan 5 orang anak, saat ini ia berusia 52 tahun, ia bersuku 

Melayu dan beragama islam. Pak Ramli hanyalah tamatan 

SD, dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani pekerja di 

kebun nanas milik orang. Pak Ramli biasanya mulai bekerja 

dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 

 

9. Ibu Siti 

Bernama Ibu Siti merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Sukabumi Jawa Barat, Ibu siti sudah tinggal 

menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang lebih 2 

tahun. Ibu Siti adalah istri petani dengan 1 suami dan 5 orang 

anak, saat ini ia berusia 37 tahun, ia bersuku Sunda dan 

beragama islam. Ibu Siti hanyalah tamatan SD, dalam 

kesehariannya ia bekerja sebagai petani pekerja di kebun 

nanas milik orang. Ibu Siti biasanya mulai bekerja dari jam 8 

pagi sampai jam 5 sore. 

 

10. Pak Anton 

Bernama Pak Anton merupakan warga pendatang yang 

berasal dari Sungai Pakning Riau, Pak Anton sudah tinggal 

menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang lebih 4 

tahun. Pak Anton adalah kepala keluarga dengan 1 istri dan 1 

orang anak, saat ini ia berusia 26 tahun, ia bersuku Melayu 

dan beragama islam. Pak Anton hanyalah tamatan SD, dalam 

kesehariannya ia bekerja sebagai petani pekerja di kebun 

buah naga milik orang. Biasanya Pak Anton mulai bekerja 

dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. 
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11. Pak Purwadi 

Bernama Pak Purwadi merupakan warga pendatang 

yang berasal dari Pacitan Jawa Timur, Pak Purwadi sudah 

tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama kurang 

lebih 15 tahun. Pak Purwadi adalah kepala keluarga dengan 1 

istri dan 2 orang anak, saat ini ia berusia 48 tahun, ia bersuku 

Jawa dan beragama islam. Pak Purwadi tidak sekolah, dalam 

kesehariannya ia bekerja sebagai petani sayuran dan buah-

buahan, ia memiliki lahan seluas 2 hektar. Selain itu Pak 

Purwadi juga memiliki pekerjaan sampingan honor di BBI 

(Balai Benih Induk Provinsi Kepri) sebagai koordinator 

keamanan jaga malam. Pak Purwadi juga sebagai ketua RT di 

daerah tempat tinggalnya, ia aktif dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan yang diadakan di lingkungan tempat tinggal-

nya. Meskipun Pak Purwadi tidak sekolah tetapi ia sangat 

peduli terhadap pendidikan anaknya terbukti dari tingkat 

pendidikan anaknya yang sudah menempuh pendidikan 

sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. 

 

B. Daerah Asal Para Petani Holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri 

Petani Holtikultura yang berada di Kelurahan Toapaya 

Asri rata-rata berasal dari daerah Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur tetapi ada juga sebagian yang berasal 

dari Sumatra dan Kepri. Untuk lebih jelas mengenai daerah 

asal para petani dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Distribusi Petani Berdasarkan Daerah Asal 

No Daerah Asal Jumlah (Jiwa) % 

1 Sukabumi 3 27.28 

2 Banyumas 1 9.09 

3 Blora 1 9.09 

4 Purbalingga 1 9.09 

5 Pacitan 3 27.27 

6 Sungai Pakning 1 9.09 

7 Tanjung Batu 1 9.09 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis, 2020  
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Tabel 4.1 di atas dapat kita ketahui Petani berdasarkan 

daerah asal terbanyak berasal dari daerah Jawa Barat 

berjumlah 3 jiwa (27,28%), kemudian dari Jawa Tengah 

berjumlah 3 jiwa (27,27%), dari daerah Jawa Timur 

berjumlah 3 jiwa (27,27%) dan sebagian berasal dari daerah 

Sumatera dan Kepri hanya berjumlah 2 jiwa (18,18%). 

Petani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri pindah dari 

daerah asalnya karena keterbatasan pekerjaan dan rendahnya 

pendapatan di daerah asal. Umumnya tujuan mereka pindah 

dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri dengan 

tujuan mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, 

maka terdapat perubahan kedudukan yaitu adanya upaya 

untuk memperbaiki status sosial, rasa ketidakpuasan terhadap 

pekerjaan di daerah asal, harapan untuk mendapatkan peker-

jaan yang lebih baik dan keinginan memperoleh pendapatan 

yang lebih tinggi. 

  

C. Umur Petani Holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

Umur atau usia merupakan hal yang penting bagi 

kehidupan manusia, sebagai batasan bagi seseorang untuk 

melakukan kegiatan dalam kehidupannya dan menentukan 

kapan seseorang dapat bekerja. Umur juga merupakan modal 

dasar dalam kehidupan, dalam hal pekerjaan umur menjadi 

syarat bagi seseorang untuk bekerja. Oleh karena itu, 

perbedaan umur seseorang selalu menunjukkan adanya kema-

tangan dalam berfikir, juga kekuatan fisik dalam beraktivitas. 

Lebih jelas mengenai umur petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri dapat kita lihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Distribusi Jumlah Petani Berdasarkan Umur 

No Kelompok Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) % 

1 15-20  - - 

2 21-30  1 9.09 

3 31-40  3 27.27 

4 41-50  6 54.55 

5 51 Keatas 1 9.09 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis, 2020 
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Tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa petani holti-

kultura umumnya berada pada kelompok umur 21-40 tahun 

sebanyak 36,36%, lalu kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 

54,55% dan sebagian lagi berada pada kelompok umur 51 

tahun ke atas yaitu 9.09%. Ini menunjukkan bahwa petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri pada umumnya 

berada pada usia yang sangat matang untuk bekerja. 

 

D. Tingkat Pendidikan Petani Holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri 
Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk menge-

tahui latar belakang kehidupan seseorang. Tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan kepriba-

dian seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

semakin berpendidikan lah seseorang tersebut, karena sese-

orang yang berpendidikan tinggi memiliki pola pikir yang 

maju dan ilmu pengetahuan yang luas sedangkan seseorang 

yang tidak berpendidikan memiliki pola pikir yang masih 

rendah dan cenderung bersikap tertutup inilah yang mem-

bedakan orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak 

berpendidikan. Tingkat pendidikan seseorang juga dapat 

menentukan tingkat kehidupan sosial ekonomi seseorang. 

Tingkat pendidikan petani holtikultura di Kelurahan Toapaya 

Asri dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 Distribusi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) % 

1 Tidak Sekolah 1 9.09 

2 SD 8 72.73 

3 SMP 2 18.18 

4 SMA - - 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 72,73% petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri hanya menempuh 

pendidikan sampai tingkat SD, sedangkan petani holtikultura 

yang menempuh pendidikan hingga SMP hanya 18,18% dan 

petani holtikultura yang tidak menempuh jalur pendidikan 
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sebanyak 9,09%. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan 

petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri masih sangat 

rendah sehingga para petani holtikultura tersebut, hanya bisa 

bekerja pada sektor informal dengan pengetahuan dan kete-

rampilan seadanya. Berikut ini arti pentingnya pendidikan 

bagi petani: 

Pak Purwadi salah satu petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri mengatakan pendidikan itu penting karena 

sekarang jaman kemajuan globalisasi tidak bisa disamakan 

dengan dulu, dulu saya tidak sekolah disebabkan karena 

berbagai faktor masalah ekonomi dan jauhnya sekolah, jadi 

sekarang anak cucu kita harus sekolah minimal SLTA. Saya 

punya prinsip walaupun saya tidak sekolah dan hanya se-

orang petani tetapi anak saya harus ke Perguruan Tinggi. 

Perhatian para petani holtikultura terhadap pendidikan 

anak mereka meningkat sejalan dengan perubahan Pendapa-

tan ke arah yang lebih baik setelah bermobilitas. Walaupun 

dulu mereka tidak bersekolah tetapi anak mereka sekolah 

sampai ke Perguruan Tinggi. 

  

E. Jumlah Anggota Keluarga Petani Holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri 

Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang 

merupakan segala bentuk hubungan kasih antara manusia. 

Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang mem-

bentuk satu kesatuan pada keluarga yang disebut keluarga 

nuklear yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anaknya. Jumlah 

anggota keluarga dari para petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 Distribusi Jumlah Petani Berdasarkan Jumlah  

Anggota Keluarga 

No Jumlah Anggota Keluarga Jumlah (Jiwa) % 

1 <5 6 54.55 

2 5-6 5 45.45 

3 7-8 - - 

Jumlah 11 100.00 

Sumbe: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 
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Tabel di atas menggambarkan jumlah tanggungan yang 

dimiliki petani holtikultura terbanyak yaitu kategori jumlah 

anggota keluarga kecil dari 5 sebanyak 54,55% dan kategori 

jumlah anggota keluarga 5-6 sebanyak 45,45%. 

Data di atas terlihat bahwa petani holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri memiliki banyak anak, maka sema-

kin banyak anak semakin besar pula tanggungan yang harus 

ditanggung oleh mereka dan semakin besar pula biaya hidup 

yang harus dikeluarkan oleh mereka. 

 

F. Lama Tinggal 

Lama tinggal merupakan waktu yang dipakai untuk 

mengukur berapa lama seseorang tinggal di suatu tempat. 

Dengan mengetahui lama tinggal seseorang kita dapat me-

ngetahui sejak kapan seseorang tinggal dan menetap disuatu 

daerah ataupun wilayah yang didiaminya. Sehingga kita 

dapat dengan mudah pula mengetahui berapa lama seseorang 

tinggal ditempat tinggalnya tersebut baik itu hari, minggu, 

bulan maupun tahun. Untuk melihat data lama tinggal subyek 

penelitian dapat dilihat pada tabel distribusi petani holti-

kultura di Kelurahan Toapaya Asri berdasarkan lama tinggal 

di bawah ini: 

Tabel 4.5 Distribusi Petani Berdasarkan Lama Tinggal 

No Lama Tinggal (Tahun) Jumlah (Jiwa) % 

1 <1  - - 

2 1-5  4 36.36 

3 >5  7 63.64 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa petani holtikultura 

di Kelurahan Toapaya Asri yang tinggal menetap selama 1-5 

tahun berjumlah 4 jiwa (36,36%) dan petani holtikultura yang 

tinggal lebih dari 5 tahun berjumlah 7 jiwa (63,64%). Petani 

holtikultura yang ada di Kelurahan Toapaya Asri sebagian 

besar sudah menikah dan tinggal menetap di Kelurahan 

Toapaya Asri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak 

Makjuadi salah satu petani holtikultura di Kelurahan Toapaya 
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Asri, pertimbangan untuk tinggal menetap adalah agar selalu 

dekat dengan keluarga, pendidikan anak bisa terpantau dan 

keluarga juga dapat ikut membantu dalam bertani. Pak 

Makjuadi mengatakan dulu yang bertani disini rata-rata 

banyak datang dari Jawa tapi lain-lain daerah udah pada 

pulang karna tidak berhasil, kalau yang berhasil tinggal 

menetap disini. Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan 

Toapaya Asri adalah mobilitas fisik atau geografis dimana 

terjadi perpindahan tempat tinggal suatu individu atau 

kelompok sosial dari satu daerah ke daerah lainnya. Mobilitas 

sosial di Kelurahan Toapaya Asri bersifat permanen jika 

dilihat dari lamanya menetap, rata-rata lebih dari setahun dan 

bahkan sudah menjadi warga menetap. 

 

G. Proses Perpindahan 

Proses adalah jalan yang harus dilalui seseorang untuk 

mencapai apa yang dicari, dalam kajian sosiologi proses 

sebagai sebuah bentuk yang mengarah kepada proses sosial 

karena sosiologi merupakan merupakan disiplin ilmu yang 

menjawab permasalahan sosial. Proses sosial secara garis 

besar dibagi dalam dua bentuk yaitu proses sosial asosiatif 

dan proses sosial disasosiatif. Proses sosial asosiatif terbagi 

dalam tiga bentuk yaitu (1) Kerja sama (coopertaion), (2) 

Akomodasi (accomodation), (3) Asimilasi (assimilation), 

proses sosial disasosiatif juga terbagi dalam tiga bentuk yaitu: 

(1) Persaingan (competition), (2) Kontravensi (contravene-

tion), (3) Pertentangan (conflict). (Setiadi and Usman Kolip 

2011). Petani dalam penelitian ini sebelum menjadi petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri, melalui tahapan-

tahapan atau proses baik itu perpindahan daerah, perubahan 

pekerjaan maupun perubahan pendapatan. 

 

1. Pekerjaan Sebelum Menjadi Petani Holtikultura 

Pekerjaan sebelum menjadi petani holtikultura adalah 

salah satu proses penting yang harus dilalui petani sebelum 

mereka menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya 

Asri. Ini diperlukan karena dalam buku ini penulis ingin 

mengetahui kondisi ekonomi dan perubahan sosial mereka 
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para petani holtikultura, sehingga pekerjaan sebelum mereka 

menjadi petani holtikultura adalah hal yang perlu untuk 

dijelaskan. Untuk lebih jelas mengenai pekerjaan sebelum 

menjadi petani holtikultura dapat kita lihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.6 Distribusi Petani Berdasarkan Pekerjaan 

Sebelum Menjadi Petani Holtikultura di Toapaya Asri 

No Pekerjaan Jumlah (Jiwa) % 

1 Petani padi 6 54.55 

2 Supir (pengangkutan) 1 9.09 

3 Pedagang barang rongsokan 1 9.09 

4 Pembantu rumah tangga 1 9.09 

5 Petani karet 1 9.09 

6 Petani holtikultura 1 9.09 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020  

Tabel di atas dapat kita lihat pekerjaan petani sebelum 

menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri, 

jumlah terbanyak adalah pekerjaan sebagai petani padi 

berjumlah 6 orang (54,55%) yaitu buruh tani persawahan dan 

yang bekerja sebagai supir/pengangkutan, pedagang barang 

rongsokan, pembantu rumah tangga, petani karet dan petani 

holtikultura masing-masing hanya berjumlah 1 orang. 

Sebagian dari mereka pindah dari daerah asal dan mencari 

pekerjaan di Kelurahan Toapaya Asri karena ajakan saudara 

atau ikut teman, selain itu juga karena di daerah asal mereka 

tidak ada lapangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk 

mencari pekerjaan. 

Para petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

berdasarkan wawancara yang dilakukan mengaku awalnya 

sebelum menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya 

Asri, ada yang bekerja sebagai pedagang barang rongsokan di 

Jakarta tetapi gagal dan akhirnya memilih untuk pindah ke 

Kelurahan Toapaya Asri ikut saudaranya kemudian menjadi 

petani holtikultura. Ada juga yang awalnya bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga di Jakarta dan petani karet di daerah 

asalnya Tanjungbatu, karena penghasilan yang didapat dari 
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bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan petani karet 

kecil akhirnya memutuskan untuk pindah dan menjadi petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri. 

 

2. Pendapatan Sebelum Menjadi Petani Holtikultura 

Pendapatan para petani ini sebelum menjadi petani 

holtikultura yaitu penghasilan yang didapat ketika mereka 

bekerja di daerah lain sebelum menjadi petani holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri. Rata-rata pendapatan yang didapat 

mereka perbulan berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 

1.000.000. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan 

mereka sebelum menjadi petani holtikultura dapat dilihat 

pada pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Distribusi Petani Berdasarkan Pendapatan 

Sebelum Menjadi Petani Holtikultura  

No Pendapatan/ Bulan Jumlah (Jiwa) % 

1 < Rp 500.000 - - 

2 Rp 500.000- Rp 1.000.000 11 100.00 

3 > Rp 1.000.000 - - 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan mereka 

sebelum menjadi petani holtikultura rata-rata berkisar antara 

Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. mereka yang sebelum 

menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

bekerja sebagai petani padi memiliki pendapatan Rp 40.000 

hingga Rp 50.000 dalam sehari, mereka hanya bekerja dua 

minggu dalam sebulan jadi dalam sebulan upah yang mereka 

dapat sebagai buruh tani hanya berkisar Rp 560.000 hingga 

Rp 700.000. Kemudian mereka yang sebelumnya bekerja 

sebagai petani karet memiliki pendapatan hanya Rp 800.000 

perbulan dan supir/pengangkutan, pembantu rumah tangga, 

petani holtikultura memiliki pendapatan berkisar kurang lebih 

Rp 1.000.000 perbulannya. 
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BAB 5 
PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI 
PETANI HOLTIKULTURA  
 

 

A. Kondisi Perubahan Sosial Ekonomi Para Petani 

Holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

Pembahasan berikut ini penulis mengupas gambaran 

tentang kondisi perubahan sosial ekonomi para petani setelah 

bertransformasi menjadi petani holtikultura ditinjau dari 

perspektif mobilitas sosial di Kelurahan Toapaya Asri. 

 

1. Data Petani Berdasarkan Kondisi Rumah 

Kondisi rumah digunakan untuk melihat bagaimana 

kondisi rumah atau tempat tinggal dari mereka petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri. Kondisi rumah dari 

mereka ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.1 Distribusi Subyek Penelitian Berdasarkan 

Kondisi Rumah 

No Kondisi Rumah Jumlah (Jiwa) % 

1 Permanen 8 72.73 

2 Semi Permanen 3 27.27 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel 5.1 di atas dapat diketahui petani holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri mempunyai kondisi rumah perma-

nen terbanyak berjumlah 8 jiwa (72,73%), ini menunjukkan 

bahwa petani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri hidupnya 

sudah cukup baik atau tergolong dalam keluarga mampu, 

selebihnya kondisi rumah yang sifatnya semi permanen 

terbuat dari batu bata dan sebagiannya terbuat dari papan 

berjumlah 3 jiwa (27,27%). 
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Kondisi rumah merka rata-rata adalah rumah permanen, 

yang terbuat dari batu bata terdiri dari dinding tembok yang 

di plester dan di cat. Atapnya terdiri dari atap seng dan 

plafon, lantai rumah berupa lantai semen dan tehel. Penera-

ngan untuk rumah yang dimiliki oleh subyek penelitian 

menggunakan penerangan listrik yang bersumber dari PLN. 

 

2. Data Petani Berdasarkan Pendapatan 

Berbagai jenis pekerjaan manusia tentunya meng-

harapkan imbalan, apalagi yang bernilai ekonomi tentunya. 

Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh 

para petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri dalam 

bentuk uang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 5.2 Distribusi Petani Berdasarkan Pendapatan 

No Pendapatan/ Bulan Jumlah (Jiwa) % 

1 < Rp 2.000.000 2 18.18 

2 Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 3 27.27 

3 Rp 4.000.000-Rp 5.000.000 2 18.18 

4 > Rp 5.000.000 4 36.37 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa petani holtikultura 

di Kelurahan Toapaya Asri berpenghasilan di bawah Rp 

2.000.000 berjumlah 2 jiwa (18,18%), yang berpenghasilan 

antara Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 berjumlah 3 jiwa 

(27,27%), yang berpenghasilan antara Rp 4.000.000 - Rp 

5.000.000 berjumlah 2 jiwa (18,18%) dan petani yang 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 terbanyak berjumlah 4 

jiwa (36,37%). Penghasilan yang diperoleh petani setelah 

menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri jauh 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan sebelum menjadi 

petani holtikultura, dimana sebelum menjadi petani holti-

kultura di Kelurahan Toapaya Asri penghasilan yang di 

peroleh mereka rata-rata hanya berkisar Rp 500.000 sampai 

dengan Rp 1.000.000 perbulannya. Maka terjadi perubahan 

pendapatan mereka yang cenderung mengalami peningkatan. 
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Penghasilan mereka petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri bervariasi disebabkan karena beberapa hal 

seperti cuaca apabila musim hujan harga sayur menjadi 

mahal tetapi sayuran yang dipanen banyak yang rusak dan 

tidak dapat dijual, sehingga petani merugi. Selain itu jika 

harga sayuran murah pendapatan yang diperoleh petani pun 

ikut menurun dikarenakan harga pupuk yang mahal, ter-

kadang harga tidak sesuai dengan pengeluaran yang di 

keluarkan oleh petani untuk membeli pupuk. 

 

3. Data Petani Holtikultura Berdasarkan Kepemilikan 

Lahan 

Petani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri terbagi atas 

kelompok petani pemilik lahan dan petani pekerja. Distribusi 

petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri berdasarkan 

kepemilikan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 5.3 Distribusi Petani Berdasarkan Kepemilikan Lahan 

No Kepemilikan Lahan Jumlah (Jiwa) % 

1 Petani Pemilik Lahan 6 54.55 

2 Petani Pekerja 5 45.45 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa petani holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri yang memiliki lahan sendiri 

sebanyak 6 orang (54,55%) dan petani yang tidak memiliki 

lahan sendiri atau hanya sebagai petani pekerja sebanyak 5 

orang (45,45%). Petani yang berhasil setelah menjadi petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri memiliki lahan sen-

diri dan sudah tinggal menetap lama di Kelurahan Toapaya 

Asri. Awalnya mereka bekerja sebagai petani pekerja yang 

menggarap lahan milik orang, berkat kerja keras dan kegi-

gihan mereka akhirnya mereka dapat membeli lahan sendiri 

dan mempekerjakan petani pekerja. Sedangkan mereka petani 

pekerja rata-rata baru tinggal menetap di Kelurahan Toapaya 

Asri selama 1 sampai 2 tahun, mereka masih baru ikut 

bekerja sama orang menggarap lahan orang lain sehingga 

mereka belum memiliki lahan sendiri. 
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4. Aktivitas Bertani Petani Holtikultura 

Petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri dalam 

aktivitas bertani sehari-hari mereka dulunya bekerja meng-

gunakan cangkul tetapi sekarang sudah ada alat bajak (hand-

traktor) sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. 

Mereka biasanya mulai bekerja di pagi hari dan pulang pada 

sore hari. Petani yang berhasil setelah menjadi petani holti-

kultura di Kelurahan Toapaya Asri mengaku bahwa ia mulai 

bekerja dari jam 6 pagi dan baru pulang jam 9 malam maka-

nya ia bisa berhasil. Tanaman yang mereka tanam adalah 

sayuran dan buah-buahan (holtikultura) seperti sayur bayam, 

kangkung, sawi, kemangi, kacang panjang, jagung, menti-

mun, pare dan cabe, sedangkan buah-buahan seperti buah 

naga, nanas, durian, pepaya dan pisang. 

Aktivitas bertani petani holtikultura sangat bergantung 

pada cuaca apabila cuaca cerah mereka dapat bertani dan 

hasil yang dipanen pun banyak sedangkan apabila cuaca 

sering hujan mereka tidak bisa bertani selain itu tanaman 

yang mereka panen juga banyak yang rusak. Adapun 

kendala-kendala yang dihadapi petani dalam aktivitas bertani 

yaitu harga, terkadang harga tidak sesuai dengan pengeluaran 

karena harga bibit dan pupuk yang mahal. Tetapi mereka 

terbantu dengan bergabungnya mereka dalam kelompok tani 

yang ada di Kelurahan Toapaya Asri mereka mendapat 

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah hanya kepada ke-

lompok tani, berupa bantuan seperti alat semprot hama, cang-

kul, skop, gerobak, bibit, pupuk, alat pembuat keripik, alat 

bajak (handtraktor), kuik dan kaisar dengan syarat mereka 

harus bergabung dalam kelompok tani, jadi apabila mereka 

tidak bergabung dalam kelompok tani mereka tidak akan 

mendapat bantuan tersebut. 

Aktivitas petani holtikultura dalam menjual hasil panen 

dulunya mereka kesulitan dalam menjual hasil panen, tetapi 

sekarang mereka sudah tidak kesulitan lagi dalam menjual 

hasil panen mereka karena sudah ada tengkulak atau 

pengepul yang mengambil hasil panen mereka untuk dijual 

ke Tanjungpinang, Batam dan Singapura. 
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5. Keterlibatan Petani Holtikultura Dalam Kegiatan 

Masyarakat 

Organisasi sosial merupakan kumpulan dengan 

intensitas lebih besar daripada kelompok sosial. Struktur 

sosial biasanya telah ada serta tata nilai dan norma yang lebih 

kompleks. Organisasi sosial biasanya merupakan perwujudan 

dari salah satu kebutuhan masyarakat, dapat kita lihat pada 

yasinan dan tahlilan, perkawinan, kelompok tani dan lain-lain 

sesuai dengan adat dan budaya daerahnya. (Tantoro 2006) 

Petani Holtikultura yang ada di Kelurahan Toapaya 

Asri dalam kesehariannya hidup bermasyarakat, mereka 

sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

kelompok tani baik itu berupa penyuluhan maupun pelatihan 

keterampilan. Kegiatan Kelompok tani yang diikuti oleh 

petani Holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri tersebut 

sangat bermanfaat karena dapat memberikan keterampilan 

tambahan. Selain mengikuti kegiatan penyuluhan dan pela-

tihan keterampilan, petani Holtikultura di Kelurahan Toapaya 

Asri juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan 

oleh kelompok tani seperti wiritan dan arisan yang diadakan 

2 kali dalam sebulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin 

silahturahmi yang baik dan mempererat tali persaudaraan. 

Untuk melihat bagaimana keterlibatan mereka dalam 

kegiatan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi Petani Berdasarkan Keterlibatan 

Dalam Kegiatan Kemasyarakatan 

No Sering Terlibat Jumlah (Jiwa) % 

1 Ya 8 72.73 

2 Kadang-kadang 1 9.09 

3 Tidak 2 18.18 

Jumlah 11 100.00 

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2020 

Tabel di atas menunjukkan keterlibatan petani dalam 

kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal 

mereka, misalnya ikut bergabung dalam kegiatan kelompok 

tani atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Petani yang 

mengatakan sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan 
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yaitu ada 8 orang (72,73%), sedangkan 1 orang (9,09%) 

hanya kadang-kadang mengikuti kegiatan kemasyarakatan 

dan selebihnya 2 orang (18,18%) mengatakan tidak pernah 

terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan karena mereka tidak 

mempunyai waktu luang, sehingga mereka tidak dapat ikut 

dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan 

tempat tinggal mereka. Adapun deskripsi keterlibatan petani 

holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri dalam kegiatan 

kemasyarakatan sebagai berikut: 

Ibu Musponasih, berusia 43 tahun yang berasal dari 

Banyumas Jawa Tengah dan memiliki 3 orang anak, peker-

jaannya petani, selain bertani ia mempunyai pekerjaan sampi-

ngan beternak sapi dan ayam. Ibu Musponasih adalah petani 

holtikultura, tanaman yang biasa ia tanam cabe rawit, cabe 

hijau dan timun. Ia memilih menanam cabe hijau daripada 

cabe merah karena tidak memerlukan insektisida yang 

banyak, sedangkan cabe merah memerlukan insektisida yang 

banyak kalau tidak, akan mati diserang hama sementara 

penggunaan insektisida dalam jumlah yang banyak itu di 

larang. Ia memiliki lahan 2 hektar dan dibantu pekerja harian 

sebanyak 3 orang. Selain itu ibu Musponasih juga ikut ber-

gabung dalam kelompok tani KWT (Kelompok Tani Wanita) 

bernama KWT Barokah yang terdiri dari 12 anggota. 

Kegiatannya seperti belajar membuat kue-kue dari hasil 

pertanian, bikin dodol dari labu siam, bistik dari pepaya 

mengkal “caranya pepaya mengkal tadi dipotong-potong 

terus dikeringkan masuk dalam kulkas lalu digoreng dan di 

beri penyedap rasa seperti royco”, selain itu ibu Musponasih 

juga ikut koperasi petani, kegiatan wiritan, BKMT 

Kecamatan, BKMT Kelurahan dan arisan kelompok tani 

yang diadakan 2 kali dalam sebulan. Penghasilan perbulan 

rata-rata Rp 3.000.000, ia mulai bekerja dari jam 8 pagi dan 

pulang jam 5 sore. Hasil pertaniannya di jual ke Batam, 

Tanjungpinang dan Singapura. 

Di sisi lain juga, terkadang mereka mengalami dan 

menghadapi kendala-kendala dalam bertani, sebagaimana 

dikatakannya, bahwa “kendala bearti itu tidak, terkadang 

harga terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran, pupuk 
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mahal, dan modal, “misalnya harga timun biasanya 8000 

atau 9000 kalau lagi banyak bisa turun sampai 1500 atau 

2000. Dulu jualnya susah sekarang udah lumayan di jual ke 

Batam, Tanjungpinang dan Singapura. Namun sekarang 

keuntungan kami dengan bergabung dalam kelompok tani 

dapat bantuan semprot hama, cangkul, skop, gerobak, kalo 

ada kelompok ini tertolongnya di koperasi kalo misalnya 

gagal panen bisa pinjam uang di koperasi, manfaat kelompok 

bisa saling silahturahmi, gotong-royongnya kuat, kita bisa 

mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan, alham-

dulillah dengan adanya kelompok itu kalau ada acara di 

kampung kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi bisa ambil 

di kas kelompok seperti kegiatan keagaman dan sosial 

lainnya. Dulu saya masih susah dek ibaratnya makan hari ini 

besok cari lagi kalau sekarang ya lumayan bisa untuk anak 

sekolah dan kuliah, bisa bangun rumah sendiri, beli motor 

ada lima, bisa sukses karna kegigihan saya sama suami saya 

dan kelompok saya kita harus kompak. Kalau kita ikut 

kelompok jadi saling mengerti saling membantu. Sewaktu 

sebelum bergabung dengan kelompok kami sendiri-sendiri 

dan tidak saling kenal antara satu dan lainnya. Harapan 

untuk pemerintah kami mintak bantuan modal seperti alat 

bajak, handtraktor atau kuik, bibit-bibitan, pupuk karena 

mahal untuk menanam aja butuh modal 5 juta sampai 

puluhan juta. Karena kami disini rata-rata bertani masih 

menggunakan cangkul gitu.” (Wawancara Penulis dengan 

Ibu Musponasih) 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Musponasih, ia 

mampu membangun rumah sederhana, membeli kendaraan, 

dapat menabung dan menyekolahkan anaknya sampai ke 

Perguruan Tinggi. Ia merasa terbantu dengan bergabung 

dalam kelompok tani dengan adanya koperasi serta kegiatan-

kegiatan yang diadakan dalam kelompok tani memberikan 

keterampilan tambahan dan sejak bergabung dalam kelompok 

tani jadi saling kenal lebih dekat lagi dengan petani lainnya. 

Budaya petani dalam kehidupan bermasyarakat seperti 

yang dialami oleh Pak Pur, ia ikut serta menyumbang dalam 

hajatan yang diadakan di lingkungan sekitar tempat tinggal-
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nya, karena adanya ikatan kaguyuban dan sebagai makhluk 

sosial jadi sudah seharusnya saling membantu. sebagaimana 

kutipan wawancara penulis bersamanya mengatakan bahwa 

“Budaya jadi petani gini lo dek, kita kan hidup itu berma-

syarakat kadang dalam satu bulan itu ada tiga sampai empat 

undangan hajatan kalo kita menggunakan amplop satu 

keluarga itu bisa dua amplop itu juga termasuk dalam 

pengeluaran jadi petani wajib memberikan amplop karena 

adanya ikatan kaguyuban karena manusia itu hidupnya 

bersosial, orang mati saja membutuhkan manusia lain sekaya 

apapun dia.” (Wawancara Penulis dengan Pak Purwadi). 

Selanjutnya, Pak Nurzaman sudah tinggal di Kelurahan 

Toapaya Asri selama 6 tahun, ia adalah seorang petani 

holtikultura. Setelah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri ia 

mampu membangun rumah sederhana dan menabung dari 

penghasilannya sebagai petani. Selain itu ia juga bergabung 

dalam kelompok tani dan sering mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh kelompok tani yang diadakan sebulan sekali. 

Seperti katakannya bahwa “Pertanian disini meningkat karna 

harga sayur tinggi. Saya juga ikut bergabung dalam 

kelompok tani dan koperasi kegiatannya ya paling kumpul 

saling tukar pendapat yang diadakan sekali dalam sebulan. 

Saya bertani sendiri kalo kongsi kan kita gak tau sifat 

manusia nanti susah ya lebih enak sendiri, saya belajar 

bertani juga sendiri liat dari temen kalo bertani ini yang 

penting yakin, tekun dan percaya diri aja, saya mulai bekerja 

dari jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore.” (Wawancara Penulis 

dengan Pak Nurzaman) 

Begitupun Pak Tugino berasal dari Purbalingga Jawa 

Tengah, setelah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri ia mampu 

membangun rumah sederhana dan dapat menabung dari 

penghasilannya untuk modal bertani dan biaya sekolah anak-

anaknya. Pak Tugino juga bergabung dalam kelompok tani, 

dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan kelom-

pok tani tersebut Pak Tugino mendapatkan keterampilan 

tambahan. Sebagaimana dikatakannya bahwa “Saya juga ikut 

kelompok tani, paling kegiatannya penyuluhan belajar ber-

tani, nanam sayur, saya ada tabungan ya untuk modal sama 
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anak, kendala dalam bertani pupuk mahal. Harapan saya 

untuk pemerintah agar dapat memberikan bantuan pupuk.” 

(Wawancara Penulis dengan Pak Tugino) 

Pak Amat berasal dari Pacitan Jawa Timur, setelah 

melakukan mobilitas ke Toapaya Asri ia mampu membangun 

rumah sederhana dan menabung dari penghasilan yang ia 

dapat dengan bekerja sebagai petani. Menurutnya pekerjaan 

yang bisa ia kerjakan hanya sebagai petani karena dulu orang 

tuanya tidak mampu menyekolahkannya ke tingkat lebih 

tinggi, ia hanya sekolah sampai SD. Pak Amat juga berga-

bung dalam kelompok tani dan sering mengikuti kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani, dengan begitu ia 

dapat terbantu dengan adanya koperasi dan mendapatkan 

keterampilan tambahan dari kegiatan-kegiatan yang diadakan 

kelompok tani tersebut. Kendala yang dihadapinya, yakni: 

“Kendalanya kita kalau harga sayurnya lagi murah 

pendapatan menurun, terus pupuk dan bibit juga sekarang 

lagi mahal kadang gak sesuai, kalo lagi musim ujan sayur 

mahal tapi sayurnya banyak rusak, saya juga ikut kelompok 

tani dapet bantuan bibit, pupuk, ada juga bantuan seperti 

alat-alat pembuat keripik seperti keripik ubi, di kelompok 

tani kegiatannya koperasi simpan pinjam sama bertani 

sayur-sayuran, dua minggu sekali kami mengadakan per-

temuan.” (Wawancara Penulis dengan Pak Amat tanggal) 

Selanjutnya Ibu Siti berasal dari Sukabumi Jawa Barat 

melakukan mobilitas sosial dan sudah tinggal menetap di 

Kelurahan Toapaya Asri selama 2 tahun, dalam keseharian-

nya ia bekerja sebagai petani. Ibu Siti memilih tidak ikut 

bergabung dalam kelompok tani karena ia tidak mempunyai 

waktu selain itu dia juga bekerja untuk membantu suaminya 

bertani. Sebagaimana hasil diskusi wawancara penulis 

bersamanya “Di Jawa sana paling nanam padi cuman 2 

minggu penghasilannya hanya dapat Rp 700.000 perbulan, 

jadi mendingan disini kerja tiap hari. Saya gak ikut kelompok 

tani gak punya waktu, terlalu repot dirumah gak ada yang 

bantu bapaknya bertani.” (Wawancara Penulis dengan Ibu 

Siti) 
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B. Kesehatan Petani di Kelurahan Toapaya Asri 

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang cukup 

penting dalam kehidupan setiap manusia. Kesehatan merupa-

kan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan 

masyarakat, tanpa kesehatan sepertinya kehidupan manusia 

menjadi kurang berarti. Oleh karena itu masalah kesehatan ini 

tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Begitu pula 

halnya dengan petani, dimana dalam bekerja mereka 

mengandalkan kekuatan fisik jadi mereka harus tetap sehat 

agar dapat bekerja. Rata-rata petani holtikultura yang ada di 

Kelurahan Toapaya Asri menggunakan puskesmas/rumah 

sakit sebagai tempat pengobatan atau perawatan kesehatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa petani holtikultura di Kelurahan 

Toapaya Asri mempunyai kesadaran yang tinggi akan 

pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidupnya. 



 

 71 

BAB 6 
FAKTOR PENDORONG 
MOBILITAS SOSIAL 

 

 

A. Faktor Pendorong Mobilitas Sosial Menjadi Petani 

Holtikultura 

Keinginan memperbaiki hidup ke arah yang lebih baik 

dan meningkatkan status sosial serta kelas sosial mendorong 

seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi petani untuk melakukan mobilitas 

sosial yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Petani mengenai alasan mereka melaku-

kan mobilitas sosial, bahwa faktor-faktor yang pendorong 

mereka melakukan mobilitas sosial menjadi petani holti-

kultura di Kelurahan Toapaya Asri dapat dibagi menjadi 3 

faktor yaitu: 

1. Faktor demografi. (yakni: faktor sulitnya mencari 

pekerjaan di daerah asal, sempitnya lahan pertanian) 

2. Faktor ekonomi. (yakni: faktor pendapatan, perubahan 

pendapatan) 

3. Faktor sosial budaya. (yakni: faktor motivasi, faktor 

pendidikan dan budaya) 

Faktor-faktor mobilitas sosial petani di Kelurahan 

Toapaya Asri terdiri dari tiga faktor yaitu faktor demografi, 

faktor ekonomi dan faktor sosial budaya, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa daerah asal merupakan wilayah yang 

masih minim potensi ekonominya, seperti Sukabumi, Banyu-

mas, Blora, Purbalingga dan Pacitan. Sedikitnya lapangan 

pekerjaan di daerah asal dan kecilnya pendapatan di daerah 

asal menjadi salah satu faktor untuk melakukan mobilitas. 

Selain itu pendapatan yang didapat di daerah tujuan lebih 

tinggi, sehingga peluang untuk melakukan mobilitas cukup 

terbuka dimana Kelurahan Toapaya Asri merupakan kawasan 
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pertanian. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan 

demografi adalah faktor yang sangat mempengaruhi mobili-

tas sosial. Berikut ini deskripsi hasil wawancara penulis 

dengan pak Purwadi berdasarkan faktor pendorong mobilitas, 

sebagaimana dijelaskannya bahwa “Kehidupan sosial disini 

alhamdulillah baik, rata-rata disini masyarakatnya petani 

pendatang dari Jawa seperti Jawa Barat mereka itu pekerja 

musiman sekali setahun mereka pulang ke kampung hala-

mannya, nanti setelah lebaran mereka datang lagi kesini. 

Mereka merantau karena disana tidak ada lapangan 

pekerjaan kalau disana ada lapangan pekerjaan untuk apa 

mereka merantau. Orang merantau itu hanya ada dua 

masalah penyebabnya, satu kekurangan ekonomi. kedua ada 

masalah atau konflik. Kalau orang kaya merantau berarti dia 

ada masalah di kampungnya. Di Jawa sana ada sedikit 

lapangan pekerjaan sementara yang butuh beribu orang jadi 

berebutkan. Seharusnya satu pekerjaan sebulan baru selesai 

ini karna ramainya orang seminggu selesai. Nanti nunggu 

lagi dua tiga bulan yang akan datang baru ada pekerjaan 

lagi mau makan apa mereka disana jadi lebih baik mereka 

merantau.” (Wawancara Penulis dengan Pak Purwadi) 

Kehidupan petani di daerah asal dibandingkan dengan 

daerah tujuan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

pak Amat, mengatakan bahwa kehidupan di daerah tujuan 

jauh lebih baik di bandingkan dengan daerah asal. “Disana tu 

tani semua kalo dijual tidak laku, disana tidak sama dengan 

disini kalau disana kita panen 100 kg paling yang terjual 

hanya 10 kg sisanya terbuang atau dikasih sama tetangga. 

Disana beras punya sendiri, sayur punya sendiri mau jual 

sama siapa kalau sayur tidak bisa keluar dari pulau itu. 

Tanam disana tak bisa banyak paling tanam sepetak dua 

petak untuk makan sendiri kalau ada sisa dibawa untuk 

dijual tapi sedikit aja digendong aja kalo bawa pakai motor 

udah tidak laku” (Wawancara Penulis dengan Pak Amat) 

Pak Amat berasal dari pacitan pindah ke Kelurahan 

Toapaya Asri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih 

tinggi, faktor pendorong ia melakukan mobilitas karena 

faktor ekonomi. Dulu disana ia hanya petani padi dengan 
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penghasilan yang kecil. Di daerah asalnya ia tidak bisa 

menanam tanaman dalam jumlah yang banyak karena hasil 

tanam dalam jumlah yang banyak tidak bisa laku terjual, 

kemudian hasil panen petani hanya untuk konsumsi 

masyarakat daerah tersebut saja tidak bisa dijual keluar 

daerah sedangkan di Kelurahan Toapaya Asri ia dapat 

menaman tanaman dalam jumlah yang banyak, apapun 

tanaman yang ia tanam laku terjual karena kebutuhan akan 

sayur dan buah-buahan yang sangat tinggi terutama di kota 

Tanjungpinang dan Batam. Hasil panen Pak Amat juga 

sebagai salah satu pemasok sayuran dan buah-buahan untuk 

memenuhi kebutuhan akan sayur dan buah-buahan di kota 

Tanjungpinang dan Batam. 

Pak Ramli berasal dari Tanjungbatu memutuskan untuk 

pindah dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri, 

faktor pendorong ia untuk melakukan mobilitas karena di 

daerah asalnya sulit mencari pekerjaan. Setelah pindah ke 

Kelurahan Toapaya Asri ia mendapatkan pekerjaan dan dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saya pindah kesini karena 

disana agak sulit untuk mencari pekerjaan, saya disini 

bekerja sebagai petani pekerja menggarap kebun nanas milik 

orang, lahan yang saya garap kurang lebih sekitar satu 

hektar.” (Wawancara Penulis dengan Pak Ramli) 

Ibu Musponasih berasal dari Banyumas merantau ke 

Kelurahan Toapaya Asri karena sulit mencari pekerjaan di 

daerah asal. Setelah ia tinggal di Kelurahan Toapaya Asri 

mengalami peningkatan pendapatan, dimana sebelumnya 

pendapatan yang ia dapat dari bertani padi di daerah asal 

hanya 50 ribu sehari sedangkan di Kelurahan Toapaya Asri 

pendapatan yang ia dapat lebih tinggi yaitu Rp 3.000.000 

perbulannya.“Saya merantau pengen punya kemajuan 

ceritanya, dulu kan susah cari kerjaan paling jadi pembantu 

di Jakarta, kalo di Jawa sana gak punya lahan gak punya 

sawah, cuman yang ditempati aja paling 1 kampling, dulu di 

Jawa saya juga kerja ikut orang nanam padi gajinya kecil, 

sehari 50 ribu. Jadi mending disini penghasilan saya 

perbulan dari bertani Rp 3.000.000.” (Wawancara Penulis 

dengan Ibu Musponasih) 
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Ibu Siti melakukan mobilitas sosial ke Kelurahan 

Toapaya Asri, faktor pendorong ia melakukan mobilitas 

sosial ke Kelurahan Toapaya Asri karena sulit mencari 

pekerjaan di daerah asal, setelah ia tinggal di Kelurahan 

Toapaya Asri ia mendapatkan pekerjaan. “Saya pindah kesini 

karena disana susah cari kerja. Dulu di Jawa saya nanam 

padi itu pun cuman untuk makan sendiri aja adalah sedikit-

sedikit, kadang ikut orang kerja sawah juga bantu-bantu di 

sawah orang itu pun jarang kalo ada kerjaan aja sih mbak, 

saya pindah kesini ikut saudara.” (Wawancara Penulis 

dengan Ibu Siti) 

Pak Tugino melakukan mobilitas sosial dan tinggal 

menetap di Kelurahan Toapaya Asri, faktor pendorong ia 

melakukan mobilitas karena sulit mencari pekerjaan di daerah 

asal. Setelah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri ia mampu 

membeli lahan sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. “Saya pindah kesini karena ditempat saya dulu 

susah mencari pekerjaan, semenjak pindah kesini alham-

dulillah udah punya lahan sendiri lebih kurang sekitar 2 

hektar” (Wawancara Penulis dengan Pak Tugino) 

Pak Ela dari Sukabumi, melakukan mobilitas sosial ke 

Kelurahan Toapaya Asri dan sudah tinggal di Kelurahan 

Toapaya Asri selama 1 tahun. Faktor pendorong ia untuk 

melakukan mobilitas karena faktor ekonomi untuk mendapat-

kan pendapatan yang lebih tinggi, setelah tinggal di Kelura-

han Toapaya Asri ia mengalami perubahan pendapatan dan 

peningkatan pendapatan, dimana didaerah asal pendapatan-

nya dari bertani padi hanya Rp560.000 perbulannya setelah 

pindah ke Kelurahan Toapaya Asri meningkat menjadi Rp 

1.800.000 perbulannya. “Kalo disana kerjaan gak ada kalo 

pun ada cuman kerja pabrik itu untuk wanita aja, saya 

disana kerja sawah nanam padi harian penghasilannya 

40ribu sehari, paling 2 minggu udah siap, sebulannya cuman 

dapat Rp 560.000 dari bertani padi, abis itu gak ada kerjaan 

lagi, jadi mendingan disini, saya pindah kesini ikut sodara” 

(Wawancara Penulis dengan Pak Ela) 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Kelurahan 

Toapaya Asri menjadi faktor penarik (pull faktor) bagi pen-
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datang untuk melakukan mobilitas sosial, dengan harapan 

untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan peru-

bahan pendapatan. Kelurahan Toapaya Asri merupakan sen-

tra pertanian yang sangat potensial untuk menarik tenaga 

kerja dari luar daerah. Terdapat beberapa motivasi pendatang 

untuk melakukan mobilitas ke Kelurahan Toapaya Asri 

sebagai berikut: 

1. Mudahnya mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan 

dibandingkan dengan daerah asal. 

2. Tingginya pendapatan di daerah tujuan dibandingkan 

dengan daerah asal 

3. Harapan untuk memperbaiki nasib 

Pak Nurzaman berasal dari Sukabumi Jawa Barat 

melakukan mobilitas ke Kelurahan Toapaya Asri karena di 

daerah asalnya tidak ada lapangan pekerjaan. Motivasi Pak 

Nurzaman untuk melakukan mobilitas adalah mudahnya 

mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan dibandingkan 

dengan daerah asal. Setelah tinggal di Kelurahan Toapaya 

Asri ia bekerja sebagai petani holtikultura dengan lahan yang 

ia kelola seluas 3,5 hektar dengan dibantu oleh 3 orang 

pekerjanya. “Saya pindah kesini karena di daerah asal tidak 

ada lapangan pekerjaan, dulu kerja jual barang rongsokan 

itu pun gagal kalo banding sama di Jawa sana ya lebih 

mudah cari kerja disini, milih jadi petani disini karena 

prospeknya agak bagus agak menarik lumayan banding di 

Jawa, contohnya nanam jagung kalo di Jawa harga jagung 

paling mentok 2 ribu disini bisa 5 ribu sampai 6 ribu kadang 

sampai 7 ribu, saya disini bekerja sebagai petani sayuran 

dengan luas lahan yang saya kelola sekitar 3,5 hektar.” 

(Wawancara Penulis dengan Pak Nurzaman tanggal) 

Ibu Siti berasal dari Sukabumi melakukan mobilitas 

sosial dan sudah tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri 

selama 2 tahun. Motivasi Ibu Siti melakukan mobilitas sosial 

adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. 

Meskipun pendapatan yang di dapat Ibu Siti tidak besar tetapi 

jika dibandingkan dengan daerah asal pendapatan yang ia 

dapat lebih tinggi di Kelurahan Toapaya Asri. “Di Jawa ke-

rjaan gak ada kalau ada paling kerja sawah penghasilannya 
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kecil sehari 50 ribu kerja cuman 2 minggu paling dapet Rp 

700.000, kalo banding disini ya lebih tinggi disini dek. 

Sebulan dapet Rp 1.500.000 kerjanya rutin tiap hari” 

(Wawancara Penulis dengan Ibu Siti) 

Pak Makjuadi berasal dari Blora, melakukan mobilitas 

sosial dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama 

16 tahun. Motivasi pak Makjuadi untuk melakukan mobilitas 

adalah harapan untuk memperbaiki nasib. Ketika ia baru 

datang ke Kelurahan Toapaya Asri ia hanya petani pekerja 

dan sekarang ia sudah menjadi petani pemilik lahan yang 

memiliki lahan sendiri. Setelah tinggal menetap di Kelurahan 

Toapaya Asri pak Makjuadi mampu membangun rumah 

sederhana, membeli kendaraan dan menabung dari peng-

hasilannya sebagai petani. “Pekerjaan saya petani, saya 

kerja pakai cangkul, kadang pakai gardu, sabit, kadang 

pakai pisau, nanam sayur mayur, kalo jual ada yang ngambil 

dari tengkulak-tengkulak itu bawa keranjang, saya pindah 

kesini pengen memperbaiki nasib, dulu sewaktu baru datang 

kesini saya gak punya lahan hanya petani pekerja ikut kerja 

sama orang menggarap lahan milik orang, sekarang 

alhamdulillah udah punya lahan sendiri seluas 3 hektar.” 

(Wawancara Penulis dengan Pak Makjuadi) 

 

B. Mobilitas Sosial Menjadi Petani Holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri 

Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Toapaya 

Asri adalah mobilitas fisik (geografi), yang mana terjadi 

perpindahan tempat tinggal suatu individu atau kelompok 

sosial dari satu daerah ke daerah lain. Dilihat dari lamanya 

menetap, mobilitas sosial di Kelurahan Toapaya Asri sifatnya 

permanen. Petani yang ada di Kelurahan Toapaya Asri rata-

rata sudah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri lebih dari satu 

tahun dan bahkan sudah menjadi penduduk tetap. Pertim-

bangan petani untuk tinggal menetap dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan dan statusnya. Petani yang sudah berkeluarga 

memiliki kebutuhan hidup yang lebih tinggi daripada petani 

yang belum berkeluarga, ini lah yang menjadi pertimbangan 

petani memilih untuk tinggal menetap di Kelurahan Toapaya 
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Asri. Perpindahan petani dari daerah asal ke Kelurahan 

Toapaya Asri mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial. 

Mobilitas sosial dapat dijelaskan dengan proses mereka 

menjadi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

karena keterbatasan pekerjaan dan rendahnya pendapatan di 

daerah asal. Sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan 

di daerah lainnya dengan pendapatan yang lebih tinggi. 

Karena mobilitas petani adalah untuk mendapatkan peker-

jaan, maka terdapat perubahan kedudukan, dimana adanya 

upaya untuk menaikkan atau memperbaiki status sosial, rasa 

tidak puas terhadap pekerjaan di daerah asal, harapan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keinginan 

memperoleh pendapatan yang tinggi di daerah tujuan menjadi 

alasan petani untuk melakukan mobilitas. 

Pak Amat berusia 47 tahun berasal dari pacitan pindah 

ke Kelurahan Toapaya Asri untuk mendapatkan pendapatan 

yang lebih tinggi, dulu disana ia hanya petani padi dengan 

penghasilan yang kecil. Pak Amat merantau dan mencoba 

mengadu nasib di Kelurahan Toapaya Asri karena ajakan dari 

temannya. Dulu sewaktu ia baru merantau di Kelurahan 

Toapaya Asri ia hanyalah seorang petani pekerja menggarap 

lahan milik orang tetapi sekarang berkat kegigihan dan kerja 

kerasnya ia telah menjadi petani pemilik lahan yang memiliki 

lahan sendiri seluas 3,5 hektar dengan dibantu 3 orang 

pekerjanya.”Saya Amat, usia 47 tahun, saya berasal dari 

Pacitan Jawa Timur, pendidikan terakhir SD, saya sudah 

menikah dan memiliki 3 orang anak, tinggal disini sudah 10 

tahun, saya bekerja sebagai petani nanam sayuran dan buah-

buahan dengan luas lahan yang saya miliki 3,5 hektar, dalam 

bekerja saya dibantu oleh 3 orang pekerja,  penghasilan saya 

disini perbulan Rp 5.000.000. Saya pindah kesini di ajak 

sama teman saya. Dulu waktu saya baru merantau kesini 

saya bekerja sama orang, menggarap kebon orang, sekarang 

alhamdulillah udah punya kebon sendiri.” (Wawancara 

Penulis dengan Pak Amat) 

Pak Amat memutuskan untuk pindah dan tinggal me-

netap di Kelurahan Toapaya Asri mengakibatkan mobilitas 

sosial, status awalnya petani padi atau buruh tani dengan 
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pendapatan yang kecil setelah pindah ke Kelurahan Toapaya 

Asri status Pak Amat menjadi petani holtikultura dengan 

status petani pemilik yang memiliki lahan sendiri dengan 

pendapatan lebih tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

mobilitas yang dilakukan Pak Amat adalah mobilitas sosial 

vertikal naik terjadi perubahan status sosial dan kelas sosial 

dimana terjadi peningkatan status sosial dan kelas sosial.  

Pak Makjuadi berasal dari Blora ia memutuskan untuk 

pindah dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri, 

status awalnya petani pekerja yang menggarap lahan milik 

orang lain sekarang menjadi petani pemilik lahan sendiri, 

status Pak Makjuadi naik menjadi petani pemilik yang 

memiliki lahan sendiri sebanyak 3 hektar dengan pendapatan 

yang lebih tinggi. Berkat kerja kerasnya Pak Makjuadi 

mampu membangun rumah sederhana, membeli kendaraan 

untuk memasarkan hasil panen dan dapat menabung. Dengan 

demikian dapat disimpulkan mobilitas yang dilakukan Pak 

Makjuadi adalah mobilitas sosial vertikal naik terjadi peru-

bahan status sosial dan kelas sosial dimana terjadi pening-

katan status sosial dan kelas sosial. “Saya Makjuadi berasal 

dari Blora Jawa Tengah, usia 50 tahun, pendidikan terakhir 

SD, sudah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak, saya 

tinggal disini udah 16 tahun pindah kesini untuk mencari 

pekerjaan, disana banyak orang tetapi lapangan pekerjaan 

gak ada, kalo disini ya “alhamdulillah” dulu waktu baru 

datang numpang-numpang dulu sama orang bertaninya abis 

itu baru beli tanah sendiri, sekarang udah punya lahan 3 

hektar, selain bertani saya juga memasarkan hasil tani 

sendiri, jenis tanaman yang ditanam sayuran seperti kacang, 

jagung, kangkung, sawi, bayam, kemangi dan buah-buahan 

seperti pepaya, pisang, pendapatan perbulannya Rp 

15.000.000. Dulu yang bertani disini rata-rata banyak 

datang dari Jawa tapi lain-lain daerah udah pada pulang 

karna tidak berhasil kalo yang berhasil tinggal menetap 

disini. Saya belajar bertani sendiri melihat dari teman, 

pindah kesini juga ikut teman liat dia gimana caranya 

bertani disini, saya mulai kerja jam 6 pagi sampai jam 9 
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malam baru pulang makanya bisa berhasil.” (Wawancara 

Penulis dengan Pak Makjuadi) 

Pak Tugino berasal dari Purbalingga Jawa Tengah 

memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Kelurahan 

Toapaya Asri mengakibatkan mobilitas sosial, status awalnya 

supir atau pengangkutan dengan pendapatan yang kecil 

setelah pindah ke Kelurahan Toapaya Asri status Pak Tugino 

menjadi petani holtikultura dengan status petani pemilik yang 

memiliki lahan sendiri sebanyak 2 hektar dengan dibantu 

oleh 4 orang pekerjanya mendapat pendapatan yang lebih 

tinggi. Pak Tugino mampu membangun rumah sederhana, 

membeli kendaraan, dapat menabung dan menyekolahkan 

anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. Dengan demikian 

dapat disimpulkan mobilitas yang dilakukan Pak Tugino 

adalah mobilitas sosial vertikal naik terjadi perubahan status 

sosial dan kelas sosial dimana terjadi peningkatan status 

sosial dan kelas sosial. “Saya Tugino berasal dari Purba-

lingga Jawa Tengah, usia 43 tahun, sudah berkeluarga 

memiliki 3 orang anak, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan 

saya Petani penghasilan Rp 10.000.000 perbulannya, saya 

mulai bekerja jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore, saya juga 

ikut bergabung dalam kelompok tani, jenis tanaman yang 

saya tanam sayuran seperti kacang, timun, jagung dan buah-

buahan seperti nanas dan durian. Dulu sebelum saya bekerja 

sebagai petani saya bekerja sebagai supir (bawa lori), mulai 

bekerja sebagai Petani di Kelurahan Toapaya Asri pada 

tahun 2008 dengan dibantu oleh 4 orang pekerja.” (Wawan-

cara Penulis dengan Pak Tugino) 

Ibu Musponasih berasal dari Banyumas Jawa Tengah 

memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Kelurahan 

Toapaya Asri mengakibatkan mobilitas sosial, status awalnya 

petani padi atau buruh tani setelah pindah ke Kelurahan 

Toapaya Asri status Ibu Musponasih menjadi petani holti-

kultura dengan luas lahan yang ia miliki seluas 2 hektar 

dengan dibantu oleh 3 orang pekerjanya dan mendapat 

pendapatan yang lebih tinggi. Ibu Musponasih mampu 

membangun rumah sederhana, membeli kendaraan, dapat 

menabung dan menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan 
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Tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan mobilitas yang 

dilakukan Ibu Musponasih adalah mobilitas sosial vertikal 

naik terjadi perubahan status sosial dan kelas sosial dimana 

terjadi peningkatan status sosial dan kelas sosial. ”Saya 

Musponasih, usia 43 tahun, saya berasal dari Banyumas 

Jawa Tengah, pendidikan terakhir SMP, saya sudah menikah 

dan memiliki 3 orang anak, tinggal disini sudah 9 tahun, 

saya bekerja sebagai petani nanam sayuran seperti cabe dan 

ketimun dengan luas lahan yang saya miliki 2 hektar serta 

dibantu oleh 3 orang pekerja, penghasilan saya disini 

perbulan Rp 3.000.000. Saya juga beternak sapi dan ayam, 

kalo ternak dapat bantuan dari pemerintah, pertama dapat 

induk terus kalo udah dapat anak kembalikan anaknya ke 

pemerintah. Dulu sebelum pindah kesini saya bekerja nanam 

padi dengan penghasilan sehari hanya 50 ribu itu pun cuman 

2 minggu aja kerjanya. Dulu saya masih susah dek ibaratnya 

makan hari ini besok cari lagi kalo sekarang ya lumayan bisa 

untuk anak sekolah dan kuliah, bisa bangun rumah sendiri, 

beli motor ada lima, bisa sukses karna kegigihan saya sama 

suami saya dan kelompok saya kita harus kompak.” 

(Wawancara Penulis dengan Ibu Musponasih tanggal) 

Pak Tugimin berasal dari Pacitan Jawa Timur mela-

kukan mobilitas sosial pindah ke Kelurahan Toapaya Asri 

dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri selama 5 

tahun. Ketika baru pindah ke Kelurahan Toapaya Asri Pak 

Tugimin hanya petani pekerja yang menggarap lahan milik 

orang tetapi sekarang ia sudah menjadi mandor bertugas 

untuk mengurus dan mengawasi petani pekerja dengan 

pendapatan yang lebih tinggi, terjadi perubahan status sosial 

dan kelas sosial dimana terjadi peningkatan status sosial dan 

kelas sosial maka mobilitas yang dilakukan Pak Tugimin 

adalah mobilitas sosial vertikal naik.“Saya Tugimin, usia 32, 

pendidikan terakhir SMP, berasal dari Pacitan Jawa Timur, 

sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak, saya tinggal 

disini sudah 5 tahun, penghasilan Rp 7.000.000 perbulan, 

pekerjaan saya sebelumnya petani pekerja nanam sawi, pare, 

timun, kacang, kalau sekarang pekerjaan saya sebagai 

mandor yang ngurusi dan ngawasi, mulai kerja jam 7 pagi 
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dan pulang jam 6 sore.” (Wawancara Penulis dengan Pak 

Tugimin) 

Pak Nurzaman berasal dari Sukabumi Jawa Barat 

memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Kelurahan 

Toapaya Asri mengakibatkan mobilitas sosial, status awalnya 

pedagang barang rongsokan tetapi ia gagal setelah pindah ke 

Kelurahan Toapaya Asri status Pak Nurzaman menjadi petani 

holtikultura dengan luas lahan yang ia kelola sendiri 

sebanyak 3,5 hektar dengan dibantu oleh 3 orang pekerjanya 

dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Pak Nurzaman 

mampu membeli kendaraan dan dapat menabung dari 

penghasilannya. Dengan demikian dapat disimpulkan 

mobilitas yang dilakukan Pak Nurzaman adalah mobilitas 

sosial vertikal naik terjadi perubahan status sosial dan kelas 

sosial dimana terjadi peningkatan status sosial dan kelas 

sosial. “Saya Nurzaman, usia 50 tahun, pendidikan terakhir 

SD, berasal dari Sukabumi Jawa Barat, tinggal disini sudah 

6 tahun, saya sudah berkeluarga dan memiliki 6 orang anak, 

pekerjaan saya petani nanam sayuran sambil jadi 

penampung sayur juga, waktu dulu sebelum disini saya di 

Jakarta bisnis barang rongsokan terakhir tahun 2006 tetapi 

gagal makanya pindah kesini ikut kakak, lahan yang saya 

garap seluas 3,5 hektar, sementara ini tanahnya numpang 

sewa 1 juta pertahunnya, pendapatan perbulannya lumayan 

sih yang jelas sebulan untuk 1 hektar Rp 10.000.000 dapet, 

saya dibantu 3 orang pekerja, dulu saya datang kesini mulai 

dari nol, kerja pakai cangkul dan sekarang sudah ada alat 

bajak dari kelompok, kalo pake bajak lebih meringankan jadi 

cepat, milih jadi petani disini karena prospeknya agak bagus 

agak menarik lumayan banding di Jawa, contohnya nanam 

jagung kalo di Jawa harga jagung paling mentok 2 ribu 

disini bisa 5 ribu sampai 6 ribu kadang sampai 7 ribu, 

kendala disini ya itu pupuk, disini tanahnya agak kering 

dibanding di Jawa tanahnya kan lembab, kadang cuaca.” 

(Wawancara Penulis dengan Pak Nurzaman) 

Pak Ela berasal dari Sukabumi Jawa Barat melakukan 

mobilitas sosial ke Kelurahan Toapaya Asri dan sudah 

tinggal di Kelurahan Toapaya Asri selama 1 tahun, di daerah 
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asalnya Pak Ela bekerja sebagai petani padi setelah tinggal di 

Kelurahan Toapaya Asri ia bekerja sebagai petani holti-

kultura. Dilihat dari sisi perubahan penghasilan terjadi 

kenaikan pendapatan yang dialami oleh Pak Ela, terjadi 

perubahan status sosial dan kelas sosial yang sama tetapi 

tidak terjadi peningkatan status sosial maupun kelas sosial. 

Mobilitas yang dilakukan Pak Ela adalah mobilitas sosial 

horizontal. “Saya Ela, usia 41 tahun, pendidikan terakhir SD, 

berasal dari Sukabumi Jawa Barat, tinggal disini sudah 1 

tahun, saya sudah berkeluarga dan memiliki 6 orang anak, 

disana saya kerja sawah nanam padi, penghasilan disana 

sehari 40 ribu, kerja 2 minggu selesai, jadi mendingan disini 

kerja tiap hari penghasilannya 60 ribu sehari sebulan dapat 

Rp 1.800.000.” (Wawancara Penulis dengan Pak Ela) 

Pak Ramli berasal dari Tanjungbatu memutuskan untuk 

pindah dan tinggal menetap di Kelurahan Toapaya Asri, di 

daerah asalnya Pak Ramli bekerja sebagai petani karet 

dengan penghasilan Rp 800.000 setelah tinggal di Kelurahan 

Toapaya Asri ia bekerja sebagai petani holtikultura dengan 

penghasilan lebih tinggi sebesar Rp 2.100.000. Dilihat dari 

sisi perubahan penghasilan terjadi kenaikan pendapatan yang 

dialami oleh Pak Ramli, terjadi perubahan status sosial dan 

kelas sosial yang sama tetapi tidak terjadi peningkatan status 

sosial maupun kelas sosial. Mobilitas yang dilakukan Pak 

Ramli adalah mobilitas sosial horizontal. “Saya Ramli, usia 

52 tahun, saya berasal dari Tanjungbatu, pendidikan terakhir 

saya SD, saya sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. 

Saya sudah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri selama 12 

tahun. Saya pindah kesini karena disana agak sulit untuk 

mencari pekerjaan, dulu di Tanjungbatu saya pernah bekerja 

sebagai petani karet dengan penghasilan Rp 800.000 

perbulan. Disini saya bekerja sebagai petani pekerja 

menggarap kebun nanas milik orang, lahan yang saya garap 

kurang lebih sekitar satu hektar, penghasilan saya 

perbulannya Rp 2.100.000.” (Wawancara Penulis dengan 

Pak Ramli). 
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Ibu Siti berasal dari Sukabumi Jawa Barat melakukan 

mobilitas sosial ke Kelurahan Toapaya Asri dan sudah 

tinggal di Kelurahan Toapaya Asri selama 2 tahun. 

Penghasilan yang didapat oleh ibu Siti setelah tinggal di 

Kelurahan Toapaya Asri mengalami peningkatan, di daerah 

asal pendapatan yang ia dapat sebagai petani padi hanya Rp 

700.000. Setelah tinggal di Kelurahan Toapaya Asri bekerja 

sebagai petani holtikultura lebih tinggi menjadi Rp 1.500.000 

tetapi status ibu Siti sama ia tetap petani pekerja meskipun 

mengalami peningkatan pendapatan. Maka mobilitas yang 

dilakukan ibu Siti adalah mobilitas sosial horizontal, terjadi 

perubahan status sosial dan kelas sosial yang sama dan tidak 

terjadi peningkatan status maupun kelas sosial. “Saya Siti, 

usia 37 tahun, saya berasal dari Sukabumi Jawa Barat, 

pendidikan terakhir SD, saya sudah menikah dan memiliki 5 

orang anak, tinggal disini sudah 2 tahun, saya bekerja 

sebagai petani pekerja di kebun nanas milik orang, saya 

mulai bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang setelah 

itu istirahat makan siang baru sambung kerja lagi jam 1 

siang sampai jam 5 sore, penghasilan saya Rp 1.500.000 

perbulan. Di Jawa sana paling nanam padi cuman 2 minggu 

penghasilannya hanya dapat Rp 700.000 perbulan, jadi 

mendingan disini kerja tiap hari. Saya gak ikut kelompok tani 

gak punya waktu, terlalu repot dirumah gak ada yang bantu 

bapaknya bertani.” (Wawancara Penulis dengan Ibu Siti 

tanggal) 

Anton berasal dari Sungai Pakning melakukan mobi-

litas sosial ke Kelurahan Toapaya Asri dan tinggal di 

Kelurahan Toapaya Asri, sebagian penduduk di daerah asal 

Anton bekerja sebagai petani sayuran, Anton mengakui 

dengan mendapatkan pekerjaan ia merasa lebih dihargai di 

lingkungan sekitar daripada tidak bekerja sama sekali. 

Pendapatan yang didapatkan Anton setelah bekerja di 

Kelurahan Toapaya Asri memang tidak besar, tetapi cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Maka 

mobilitas yang dilakukan Anton adalah mobilitas sosial 

horizontal karena pekerjaan yang digeluti Anton sama yaitu 

petani holtikultura dari petani sayur menjadi petani buah 
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dimana terjadi perubahan status sosial dan kelas sosial yang 

sama dan tidak terjadi peningkatan status maupun kelas 

sosial.“Saya Anton, usia 26 tahun, pendidikan terakhir SD, 

sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Saya berasal dari 

Sungai Pakning, saya sudah tinggal di Kelurahan Toapaya 

Asri selama 4 tahun sejak tahun 2012, saya memilih 

merantau kesini untuk mencari pengalaman, disana bertani 

juga nanam sayuran tetapi tidak ada buah naga. Pekerjaan 

saya petani, tanaman yang saya tanam hanya buah naga 

saja, saya bekerja sama bos saya namanya Pak Suroso dia 

orang Jawa, lahan yang saya pegang sebanyak 2 hektar, 

penghasilan perbulan dari hasil panen Rp 8.000.000 dari situ 

potong Rp 2.000.000 penghasilan saya selebihnya punya bos, 

saya biasa mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 11 abis itu 

istirahat nanti jam 1 mulai kerja lagi sampai jam 4 sore. 

Hasil pertaniannya untuk dijual ke Tanjungpinang dan 

Batam.” (Wawancara Penulis dengan Anton) 

Dilihat dari lamanya menetap di Kelurahan Toapaya 

Asri, sudah menetap selama lebih dari setahun maka 

mobilitas sosial petani adalah mobilitas sosial permanen. Dari 

hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa jenis 

mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Toapaya Asri 

sebagian besar adalah mobilitas sosial vertikal naik dari 

petani padi ke petani holtikultura dan dari petani pekerja yang 

tidak memiliki lahan menjadi petani pemilik yang mempu-

nyai lahan sendiri dengan kecenderungan mengalami kenaik-

kan pendapatan yang signifikan. 
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BAB 7 
DAMPAK MOBILITAS SOSIAL 
MENJADI PETANI HOLTIKULTURA  
DI KELURAHAN TOAPAYA ASRI 
 

Mobilitas sosial selalu diawali dengan mobilitas pen-

duduk, berdasarkan keterangan yang didapat dari Kelurahan 

setempat rupanya banyak penduduk pendatang yang tidak 

mencatatkan identitasnya di Kelurahan dan tidak memiliki 

surat pindah sehingga tidak bisa diterbitkan KK dan KTP 

nya. Banyak pendatang yang tidak memberitahukan keper-

giannya ke Kelurahan daerah asal demikian juga dengan 

kedatangannya ke Kelurahan Toapaya Asri. Maka dapat 

diprediksi frekuensi mobilitas sosial di Kelurahan Toapaya 

Asri akan terus meningkat. 

Mobilitas sosial diawali dengan mobilitas geografi yang 

disertai dengan segala kerugian, hilangnya ikatan sosial yang 

sudah lama terjalin. Mobilitas geografi akan mempengaruhi 

mobilitas sosial baik secara mental maupun psikis dari 

masyarakat. Semakin tinggi mobilitas yang dilakukan, maka 

akan semakin besar pula perubahan yang akan dialami. 

Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Toapaya Asri 

membawa dampak terhadap kehidupan petani holtikultura di 

Kelurahan Toapaya Asri dalam ekonomi yaitu kenaikan 

pendapatan yang signifikan dan tampak dalam prilaku masya-

rakat dalam beradaptasi dengan lingkungan setempat khu-

susnya dalam kehidupan sosial dan budaya. Berikut ini 

adalah mobilitas sosial yang dampaknya pendapatan di Kelu-

rahan Toapaya Asri lebih baik dari daerah asal dan adanya 

kenaikan status sosial yang cenderung lebih dihormati: 

Pak Purwadi pendatang yang sudah lama tinggal di 

Kelurahan Toapaya Asri karena sudah tinggal selama 15 

tahun maka ia merasa menjadi orang melayu, walaupun iya 

lahir di jawa dan menggunakan bahasa dan logat jawa. 

Pekerjaannya adalah seorang petani yang memiliki lahan 

sendiri dengan penghasilan Rp 4.000.000 perbulannya di 
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tambah lagi dengan penghasilan tak terduganya sekitar Rp 

1.500.000. Pak Pur selain sebagai petani memiliki pekerjaan 

sampingan honor di BBI (Balai Benih Induk Provinsi Kepri) 

sebagai koordinator keamanan jaga malam. Pak pur memilih 

menjadi petani karena profesi yang ia bisa tekuni hanya 

sebagai petani karena ia tidak bersekolah, dua tahun yang lalu 

ia juga bekerja sampingan sebagai peternak sapi tetapi bertani 

sejak dulu tidak pernah ia ditinggalkan karena bertani adalah 

pekerjaan tetapnya, menurut Pak Pur pekerjaan sebagai 

petani itu tidak ada habisnya. 

“Walaupun petani adalah pekerjaan yang dianggap 

hina bagi orang yang tidak mengerti, tetapi petani adalah 

pekerjaan yang dibutuhkan banyak orang gitu lo, orang-

orang yang beken, duduk dikursi empuk dan berpendidikan 

tinggi menganggap petani itu kayak kucing kurap itu masa 

lalu, tetapi kalau sekarang bahkan PNS pun nyambi sebagai 

petani, karena mereka sadar sendiri bahwa penghasilan jadi 

petani lebih besar dari seorang PNS. Dulu petani itu 

pekerjaan yang paling dijengkali oleh orang-orang elit tetapi 

sekarang orang-oranng elit adalah petani, bahkan sekarang 

Bank saja lebih percaya sama petani untuk meminjamkan 

modal daripada orang-orang elit. Jaman dulu orang kalau 

melihat petani “ah petani aja” saya punya temen Pak Katmi 

di Lagoi dulu dia hanya petani pekerja dan tidak dipandang 

setelah menjadi petani konglomerat walau dia hanya 

memakai celana pendek sering berpanas berhujan orang 

yang punya jabatan dan berpangkat pun hormat kepadanya 

karena ia mampu menghidupi 10 orang pekerjanya setiap 

bulannya sedangkan orang berpangkat dan punya jabatan 

saja tidak mampu. Dulu sewaktu saya menjadi peternak sapi 

orang menjengkal saya “mau makan apa penghasilan dari 

tukang potong rumut” saya manusia lo, cacing didalam 

tanah saja bisa makan bisa hidup, nyatanya walau pun saya 

tidak sekolah dan hanya seorang petani anak saya sekolah 

selesai juga sekolah di Stikes Bogor, nyatanya saya juga 

tidak kekurangan sedikit apapun dan saya juga tidak pernah 

mengeluh sama orang.”(Wawancara Penulis dengan Pak 

Purwadi) 
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Hasil analisis setelah tinggal di Kelurahan Toapaya 

Asri berdampak terhadap kenaikan pendapatan yang sig-

nifikan, setelah lebih dari lima tahun tinggal di Kelurahan 

Toapaya Asri, Pak Purwadi mampu membangun rumah 

sederhana, membeli kendaraan, dapat menabung dan menye-

kolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. Mobilitas 

sosial yang terjadi di Kelurahan Toapaya Asri adalah sebuah 

upaya untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki 

kehidupan ke arah yang lebih baik lagi, selain meningkatkan 

pendapatan terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi oleh 

petani dalam hal menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan 

konflik dalam kelompok tani sebagai berikut: 

“Jadi sama aja bohong, jadi daripada berkelompok 

tidak tau aturan berkelompok mending individu. Kalo kita 

berkelompok itu “salah satu anggota kita dalam kelompok 

gagal panen itu bukannya di ketawain dicari solusinya, 

penyebab gagal panennya apa, kalo itu faktor kelalaian ya 

kita tegor tetapi kalo itu karna faktor bencana alam, cuaca 

atau iklim itu yang harus kita atasi dan satu lagi seharusnya 

kecemburuan sosial itu tidak ada didalam kelompok, dengan 

prilaku mereka kita bisa tahu dilihat dari adanya bantuan 

dari pemerintah kepada kelompok seperti kaisar dan hand-

traktor seharusnya sama-sama digunakan untuk kebutuhan 

kelompok, sama-sama di pertanggungjawabkan, sama-sama 

dipelihara, kalo kita keberatan untuk pemeliharahaan 

seharusnya kita buat uang kas dong perbulannya misalnya 5 

ribu rupiah atau 10 ribu rupiah per anggota, ini untuk 

perbaikan handtraktor kalo rusak dan kaisar kalo ada yang 

rusak, sementara kalo ada yang menggunakan harus tang-

gungjawab di jaga, dibawa dalam keadaan baik dan di 

kembalikan dalam keadaan baik, kalo ada kerusakan dana 

yang kita gunakan tidak menggunakan uang kocek tetapi 

menggunakan uang kas kan begitu seharusnya tetapi ini yang 

saya rasakan yang make di pake begitu rusak ditinggalkan, 

jadi selama ini bantuan dari pemerintah itu diminta tetapi 

tidak dirasakan manfaatnya. Itu tadi yang bapak bilang tidak 

tau arti berkelompok, tidak tau aturan berkelompok. Jadi 

kelompok yang ada itu rasanya cuman fiktif. Rata-rata 
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kelompok yang ada begitu “lu elu gua gua yang penting 

dapat bantuan”, kalo dinas atau pemerintah apa yang kita 

minta diberikan seharusnya setelah dapat bantuan di jaga, di 

rawat, di pergunakan dengan kata lain bantuan pemerintah 

kita rasakan manfaatnya ini tidak setelah diminta terkapar, 

makanya saya tidak punya niat untuk bergabung lagi dalam 

kelompok tetapi kalau pun saya punya niat untuk berke-

lompok saya akan pilih orang, selain itu ada juga kelompok 

simpan pinjam petani, antara di jawa dan disini itu beda kalo 

di jawa kegotongroyongannya kuat, kekeluargaannya kuat 

kalo disini individu, yang make pake begitu rusak ditingga-

lkan dengan begitukan yang lainya merasa dirugikan dengan 

begitu timbul kecemburuan sosial, “masak yang A yang 

makek terus rusak saya yang perbaiki” otomatis kecembu-

ruan sosial timbul dengan sendirinya. (Wawancara Penulis 

dengan Pak Purwadi) 

Dalam kehidupan sosial Pak Pur memilih untuk tidak 

ikut dalam kelompok tani karena ia melihat di dalam suatu 

kelompok itu harus ada rasa, karena kelompok itu adalah satu 

organisasi sama juga dengan keluarga besar di dalamnya 

sementara yang dirasakan oleh Pak Pur kelompok tani yang 

ada berkelompok tetapi tidak tau arti dari berkelompok itu. 

Pak Pur juga tidak merasa kesulitan dengan kendala-

kendala yang ia hadapi dalam bertani karena ia tergolong 

orang yang cukup kreatif dan mempunyai inisiatif sendiri 

untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Berikut ini adalah 

deskripsi cara Pak Pur dalam mengatasi kendala-kendala 

yang ia hadapi sebagai petani:  

“Saya tidak punya kendala dalam bertani kalo orang 

lain mungkin kendalanya pupuk mahal, mahalnya obat-

obatan, sementara kita kan bertani harus ada sistem sendiri 

seperti campur sari atau tumpang sari, satu lahan bisa meng-

hasilkan dua tanaman terus pupuk juga bisa ngirit karena 

satu jenis pupuk dimakan dua tanaman. Sistem pemupukan 

kita menggunakan kompos pupuk alami kalo pupuk MPK itu 

mahal satu karung itu harganya bisa 400 ribu dan harga 

ecernya 10 ribu perkilonya, kalo bapak beda lagi mengguna-

kan dua kilo MPK 20 ribu campur MP4 35 ribu baru pupuk 
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tanaman 16 ribu jadi 70 ribu dijadikan satu drum ditambah 

air, modal 70 ribu itu hasilnya 200 liter setelah 2 minggu kita 

tutup kita aduk kita bagi jadi 2 drum kita cor lagi ditambah 

dengan air berarti jadi 400 liter, sementara satu liter itu 350 

rupiah kalo tanam cabe satu liter itu hanya untuk dua pohon 

jadi kalo 400 liter bisa untuk 800 pohon jadi pupuknya itu 

untuk sepohonnya hanya 750 rupiah aja, kalo kita gak punya 

inisiatif sendiri ya bangkrut.” (Wawancara Penulis dengan 

Pak Purwadi) 
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BAB 8 
PENUTUP 
 

Berdasarkan penelitian dan data-data yang diperoleh 

dari Informan yang berkenaan dengan perubahan sosial 

ekonomi petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri 

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, diambil kesimpulan 

bahwa dengan adanya mobilitas sosial yang terjadi, para 

petani holtikultura di Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten 

Bintan mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Mobilitas 

sosial yang terjadi menunjukkan mobilitas social vertikal dan 

mobilitas sosial horizontal, tetapi dalam kajian ini sebagian 

besar ditemukan adalah mobilitas sosial vertikal naik yaitu 

terjadi perubahan status sosial dan kelas sosial dimana terjadi 

peningkatan status sosial dan kelas sosial, dari petani pekerja 

menjadi petani pemilik lahan dan perubahan tersebut meng-

akibatkan meningkatnya pendapatan dengan kecenderungan 

kenaikan pendapatan yang signifikan.  

Sedangkan faktor yang mendorong para petani untuk 

melakukan mobilitas sosial ke Kelurahan Toapaya Asri di 

karenakan oleh faktor ekonomi yaitu keinginan untuk me-

ningkatkan status sosial dan memperbaiki ekonomi ke arah 

yang lebih baik. Kelurahan Toapaya Asri juga menjadi faktor 

penarik karena Kelurahan Toapaya Asri merupakan sentra 

pertanian yang sangat potensial untuk menarik tenaga kerja 

dari luar daerah, adapun faktor penarik untuk melakukan 

mobilitas ke Kelurahan Toapaya Asri adalah mudahnya men-

dapatkan pekerjaan di daerah tujuan dibandingkan dengan 

daerah asal dan tingginya pendapatan di daerah tujuan di 

bandingan dengan daerah asal. 
Dampak yang dirasakan oleh para petani holtikultura 

setelah melakukan mobilitas sosial di Kelurahan Toapaya 

Asri adalah adanya perubahan penghasilan yang lebih baik, 

meningkatnya pendapatan dan perubahan status sosial ke arah 



 

 
92 

yang lebih baik dari sebelumnya, ini terlihat dari setelah 

tinggal di Kelurahan Toapaya Asri rata-rata mereka mampu 

membangun rumah sederhana, membeli kendaraan, mena-

bung dari penghasilannya dan dapat menyekolahkan anak-

anak mereka. 
Harapan ke depannya, para Petani yang berada di 

Kelurahan Toapaya Asri seharusnya selalu menjaga silatu-

rahmi dan meningkatkan kerjasama antara sesama petani 

terutama di dalam kelompok tani yang ada harus saling 

membantu dan mendukung antara satu dan lainnya, dengan 

adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

kelompok tani seharusnya bantuan dari pemerintah tersebut 

dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan digunakan 

bersama-sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara 

petani dan jika ada masalah didalam kelompok tani harus 

dibicarakan dicari solusi dan pemecahan masalahnya dengan 

musyawarah. Jadi tujuan dibentuknya kelompok tani tidak 

hanya untuk mendapatkan batuan dari pemerintah saja tetapi 

kelompok tani yang ada harus benar-benar dijalankan 

sehingga dapat mewujudkan kerjasama dan interaksi yang 

baik antar petani untuk mencapai kesejahteraan petani yang 

ada di Kelurahan Toapaya Asri. 
Disisi lain, Pemerintah daerah seharusnya juga dapat 

memberikan perhatian yang lebih kepada petani yang ada di 

Kelurahan Toapaya Asri, mengingat sektor pertanian telah 

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kecamatan 

Toapaya. Pemerintah selayaknya memperhatikan petani 

dengan memberikan bantuan subsidi pupuk karena kendala 

dan masalah yang selalu dikeluhkan oleh petani yang ada di 

Kelurahan Toapaya Asri sampai saat ini adalah mahalnya 

harga pupuk. Selain itu pemerintah juga harus rutin 

memberikan bantuan yang menunjang pertanian seperti 

bantuan modal, alat bajak (handtraktor dan kuik) serta bibit-

bibitan agar pertanian yang ada di Kelurahan Toapaya Asri 

dapat lebih maju lagi sehingga dapat mensejahterakan petani. 
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