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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian 

besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Indonesia 

merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas, 

sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Di negara agraris 

pertanian mempunyai peranan yang sangat penting baik di sektor 

pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu pertanian berperan besar 

dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian dan 

perdagangan.  

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka 

kebutuhan pokok atau pangan akan semakin meningkat sehingga 

secara langsung berdampak pada meningkatnya perekonomian petani 

dan kesejahteraannya ikut terdongkrak, sehingga petan-petani di 

Indonesia bisa merasa hidup berkecukupan dan sejatera. Dengan 

logika seperti itu otomatis akan membuat banyak orang tertarik dan 

berbondong-bondong untuk menjadi petani termasuk anak mudanya. 

Namun pada kenyataannya jumlah petani dengan rentang usia <15-

44 tahun hanya 10,24 juta atau kurang dari 40% dari total jumlah 

petani di Indonesia yang mencapai 26,14 juta, itu berarti mayoritas 

petani berusia di atas 44 tahun (Badan Pusat Statistik (BPS), 2013, 

h.18). Menurunnya jumlah petani terlihat dari hasil Sensus Pertanian 
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2013 (ST2013) yang berkurang sebanyak 16,32% dibanding dengan 

Sensus Pertanian 2003 (ST2003) (Badan Pusat Statistik (BPS), 2013, 

h.5).  

Berkurangnya jumlah petani menandakan adanya sesuatu 

yang menghambat, terhambatnya regenerasi petani ini dirasa sudah 

mulai mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya 

Manusia Pertanian dari Kementrian Pertanian. Pending Dadih 

Permana mengatakan, “regenerasi petani baik di Kabupaten maupun 

Kota masih sangat minim” beliau juga menambahkan “regenerasi 

petani penting, apabila beberapa tahun kedepan tidak ada upaya atau 

tindakan maka Indonesia tidak akan lagi ada petani” (Bempah, 

2016). Hal tersebut diperparah dengan Nilai Tukar Petani (indikator 

proxy kesejahteraan petani) yang semakin menurun sejak tahun 2012 

mencapai angka persentase 105,2% hingga pada tahun 2014 hanya 

sebesar 102%. Keadaan ini semakin menjepit petani dengan 

panjangnya rantai perdagangan, sehingga sebelum sampai ke tangan 

konsumen hasil pertanian harus melalui beberapa tengkulak dan 

pedagang. Inilah yang membuat barang kebutuhan pokok (hasil 

pertanian) mahal dipasaran tapi petani tidak bisa merasakan 

keuntungannya (Sulaiman, 2015). Hal ini kemungkinan karena anak 

muda menganggap menjadi petani dinilai kurang bahkan jauh dari 

kata sejahtera. Akibatnya jumlah petani semakin menurun seiring 

dengan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti. Hal 
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ini dikarenakan sebagian besar anak muda memandang masa depan 

petani tidaklah menjanjikan. 

Namun pola pikir dan langkah yang berbeda diambil oleh AG 

seorang pemuda (25 tahun) lulusan Madrasah Aliyah atau SMA telah 

merasakan beberapa macam pekerjaan yang salah satunya menjadi 

TKI di luar negeri untuk mencari peruntungan, namun harapan tidak 

sejalan dengan kenyataan, AG merasa tidak nyaman dengan 

pekerjaannya walaupun dengan penghasilan yang tinggi. Hal itu 

dikarenakan AG selalu memikirkan keluarga di rumah dan itu 

membuatnya tidak nyaman. Hingga pada akhirnya AG merasa jenuh 

(burnout) atau perasaan putus asa dan merasa tidak berdaya yang 

diakibatkan dari stres yang belarut-larut berkaitan dengan kerja, dan 

terakumulasi bertahap dari tekanan kerja dan rendahnya energi  

(Santrock, 2002, h.74). Hingga pada akhirnya AG memilih pulang ke 

kampung halaman dan memutuskan untuk menjadi petani di Desa.  

Pola pikir yang sama namun dengan proses yang sedikit 

berbeda dialami oleh AS (32 tahun) seorang kepala rumah tangga. 

Menjadi petani merupakan cita-citanya sejak masih bersekolah 

karena merasa “jatuh” cinta pada pekerjaan tersebut. Mulai bertani 

sejak kecil dengan membantu orang tua AS dipercaya nggarap 

sawah saat lulus SMP. Awalnya AS selain bertani juga bekerja 

sebagai pegawai katering sambil menunggu masa panen padi (3 

bulan), namun pada usia 20an AS sudah fokus hanya bertani saja. 

AS menyiasati waktu luang dengan menanam palawija pada 

sebagian lahannya, hal ini dinilai efektif mengisi waktu luang selama 
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masa tanam padi dan mendapat penghasilan tambahan karena masa 

panen palawija yang singkat dan bisa dipanen berulang-ulang hampir 

setiap hari. Kini AS sangat menikmati dan bahagia menjadi petani 

karena bebas dari tekanan dan penghasilan yang didapat tergantung 

target diri sendiri yang menetukan bukan orang lain, AS mengatakan 

“dadi wong tani pengen hasil akeh opo sitik tergantung usahane 

dewe, sing penting usaha maksimal sisane gusti allah sing ngatur”. 

Menggeluti pekerjaan menjadi petani merupakan sesuatu hal 

yang bisa dianggap spesial, karena keputusan itu dipilih oleh 

segelintir anak muda yang jumlahnya tidaklah banyak. Seperti AG 

dan AS, anak muda yang memutuskan diri untuk menjadi petani, dan 

petani muda tersebut merasa bahagia dengan pekerjaan sebagai 

petani. AG dan AS menilai menjadi petani lebih bebas serta bahagia 

ketimbang dengan pekerjaan sebelumnya yang pernah dijalani. Akan 

tetapi apakah para petani muda itu benar-benar merasakan subjective 

well‐being yang menurut sebagian besar anak muda tak mungkin 

dirasakan.  

Subjective well‐being menurut Pavot & Diener (dalam Dewi 

& Utami, 2008, h.196) merupakan salah satu tolok ukur kualitas 

hidup seseorang, itu dikarenakan subjective well‐being 

mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbagai domain 

kehidupan. Subjective well‐being (kesejahteraan subjektif) adalah 

persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari 

evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan merepresentasikan 
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dalam kesejahteraan psikologis (Arianti, 2010, h.119). Hal itulah 

yang melatar belakangi generasi muda di Indonesia urung untuk 

menjadi seorang petani, karena semua orang tentunya ingin hidup 

sejatera baik lahir (materi) maupun batin (psikologis). 

Bekerja dengan keputusan non-mainstream tidaklah mudah di 

tengah stigma “negatif” terhadap pekerjaan petani di mata anak 

muda. Namun, hal inilah justru yang menjadi kekuatan bagi AG dan 

AS  yang telah melalui berbagai proses ini seperti yang diungkapkan 

Ahmadi & Sholeh dalam teori sifat dan sikap remaja, dimana 

seseorang yang sudah menginjak masa remaja maka akan dapat 

menemukan pribadinya dan mulai menyadari kemampuannya, kedua 

menentukan cita-citanya yang berarti menyadari kemampuan dan 

kekurangan-kekurangan yang  ada sehingga mampu menentukan 

cita-citanya, ketiga menggariskan  jalan hidupnya yang berarti 

seseorang sudah memulai langkah untuk mencapai cita-citanya, 

keempat bertanggung jawab yang berarti sudah mampu mengerti 

perbedaan hal-hal apa yang positif untuk menunjang cita-citanya dan 

menghindari hal yang berdapak negatif baginya (Ahmadi & Sholeh, 

2005).  

Berbeda dengan sudut pandang dengan AG dan AS yang 

merasa lebih sejahtera menjadi petani,  WW pelajar sekolah 

menengah kejuruan berusia 16 tahun memiliki pandangan lain 

tentang petani. WW lebih memilih merantau keluar kota walaupun 

belum jelas mau kerja apa di sana. WW beralasan bahwa menjadi 

petani tidak sepadan antara kerja kerasnya dengan hasil yang didapat 
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kalau istilah jawanya “rekoso tapi hasile ora sepiro”.  Hal itu 

berdasarkan apa yang WW lihat bahkan dialaminya secara langsung 

sebagai keluarga petani, WW menganggap petani identik dengan 

berpanas-panasan, kotor dan bekerja sepanjang hari. 

Apa yang dipikirkan oleh WW mungkin saja bisa berubah-

ubah, karena saat ini WW belum bisa mengambil keputusan pada 

karirnya untuk ke depannya. Hal ini karena WW belum memasuki 

masa “pengaturan” (settle down) atau yang juga disebut dengan masa 

dewasa dini. Masa dewasa dini sendiri dimulai pada  umur 18 tahun 

sampai sekitar 40 tahun. Pada saat-saat masa itu banyak terjadi 

perubahan bentuk fisik dan psikologis, selain itu pada periode ini 

disebut juga dengan fase di mana seseorang untuk memulai dan  

menentukan bidang kariernya (Hurlock, 1992, h.247). Sementara 

Ahmadi & Sholeh (2005) menambahkan bahwa masa remaja terbagi 

menjadi dua yaitu masa pra pubertas (pueral) dan masa pubertas, pra 

pubertas merupakan masa peralihan dari masa sekolah ke masa 

pubertas, dimana masa pra pubertas terjadi pada usia 12-14 tahun 

dan masa pubertas 14-18 tahun. Setelah mengalami masa pubertas 

seseorang akan masuk ke dalam masa disebut adolesen yang terjadi 

pada usia 18-21 tahun, dimana pada fase ini seseorang sudah 

mengetahui bagaimana kondisi dirinya, mampu membuat planning 

untuk kehidupannya mendatang, serta sudah mulai banyak 

instropeksi dan mulai merenungi diri sendiri sehingga anak bisa 

menemukan “aku-nya”. Dalam kaitannya penelitian ini merupakan 

masa penjajakan dan pertimbangan seseorang apakah dia akan 
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menjadi petani atau malah memilih profesi yang lebih mapan 

menurut sebagian orang. Dalam perkembangan kepribadian 

seseorang maka remaja memiliki makna yang khusus, namun begitu 

saat masa remaja mempunyai tempat jelas dalam kaitannya jati diri 

yang belum jelas proses perkembangan seseorang (Monks, Knoers, 

& Hadinoto, 1998). 

Serangkaian peristiwa dan pengalaman yang dialami oleh AG 

dan AS itulah yang membuatnya memilih menjadi petani. Karena 

dengan menjadi petani AG dan AS mendapatkan kebahagian yang 

tidak mereka dapatkan sebelumnya. Muba berpendapat (dalam 

Erlangga, tt, h.3) bahwa seseorang yang bisa lebih memaknai dan 

menilai lebih tinggi tentang kebahagian dan kepuasan hidup akan 

cenderung bersikap lebih bahagia dan puas. Hal inilah yang 

dirasakan oleh AG dan AS yang telah merasakan dan melewati 

serangkaian proses Subjective well‐being sehingga orang tersebut 

akan merasa lebih percaya diri,  dapat menjalin interaksi sosial yang 

lebih positif, serta lebih produktif dalam pekerjaannya. Selain itu 

apabila di dalam tekanan seseorang yang Subjective well-being tinggi 

mampu beradaptasi dan coping lebih efektif terhadap situasi tersebut 

sehingga merasakan hidup yang lebih baik (Diener, Biswas-Diner, 

Tamir dalam Dewi & Utami, 2008, h.196). Hal ini dilakukan oleh 

AG dan AS yang tidak terlepas dari adanya inovasi baru. Pada 

umumnya petani hanya menanam padi dan jagung kini mulai 

bergerak mengubah pola yang biasanya dalam satu tahun menanam 

tiga kali (padi, padi, jagung), sekarang di salah satu masa tanam 
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diganti dengan buah-buahan seperti melon, semangka, hingga 

sayuran yang hasil keuntungannya lebih besar dibandingkan jika 

pola tanam hanya mengandalkan padi maupun jagung. 

Melihat data beberapa tahun ke belakang  terlihat masih 

banyak anak muda cenderung tidak tertarik menjadi petani karena 

pertanian dianggap tidak memberikan kesejahteraan, akan tetapi di 

tengah rendahnya minat untuk menjadi petani ternyata masih ada 

beberapa anak muda yang mau menjadi petani dan menganggap 

kesejahteraannya terpenuhi. Menarik untuk diteliti bagaimana proses 

terjadinya subjective well-being pada para petani muda. Pertanyaan 

pada penelitian ini adalah, bagaimana proses subjective well-being 

pada petani muda?. 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses  subjective 

well-being  pada petani muda. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pada penelitaian psikologi khususnya 

di bidang psikologi sosial, terutama dalam mengetahui proses 

subjective well-being  pada petani muda. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan 

informasi bagi masyarakat umum bahwa masih ada anak muda 

yang mau menjadi petani dan mereka merasa bahagia. 


