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4. SUMBERDAYA 
MANUSIA DALAM  
PERTANIAN
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Sumber Daya Manusia

Herbison (1973) yang dikutip oleh Gunawan A 
Warhana (1980) istilah sumberdaya manusia
mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan
pengetahuan manusia yang dipergunakan secara
potensial dapat atau harus dipergunakan untuk
tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.
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Sumberdaya manusia = kemampuan fisik dan
psikis manusia yang secara potensial dapat
digunakan untuk tujuan yang produktif (Nefsis)
Sumberdaya manusia = tercermin dari jumlah
tenaga kerja yang ada merupakan aspek utama
dalam segala proses kerja. 
Tetapi khususnya dalam usaha peningkatan
produksi tidak semua sumberdaya manusia itu
produktif.
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Penduduk:
Tenaga kerja = sumberdaya manusia dan
Bukan tenaga kerja. 
Tenaga kerja sendiri dibedakan atas dua
golongan:
Angkatan kerja (Labour force) dan
Bukan angkatan kerja (not in labour force). 
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Angkatan kerja:
Penduduk usia kerja dan sedang bekerja
serta yang tidak bekerja tetapi siap untuk
bekerja atau sedang mencari kerja. 
Angkatan kerja belum tentu produktif:
mereka yang bekerja dan
mereka yang menganggur.
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Dalam GBHN dinyatakan bahwa penduduk
Indonesia yang besar merupakan modal 
dasar pembangunan. 
Jumlah penduduk ini bila dibina dan
dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang 
efektif akan merupakan modal yang besar
dan sangat menguntungkan bagi usaha-
usaha pembangunan disegala bidang. 
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Yang menjadi salah satu masalah ialah
penyebaran kepadatan penduduk antar
pulau tidak merata.
Ini berakibat pada distribusi tenaga kerja
yang tidak merata pada semua sektor usaha. 
Salah satu solusi pelaksanaan program 
transmigrasi. 
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Peran Sumberdaya Manusia sebagai Produsen
Ditinjau dalam 3 Aspek:

1. Petani sebagai pekerja usahatani
2. Petani sebagai pemimpin usahatani
3. Petani sebagai pribadi
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2. Kesempatan Kerja Dalam Pertanian

Selama Krisis Ekonomi, ekonomi mengalami
kontraksi sebesar 13,68%
Pertumbuhan ekonomi sektor pertaniain tetap
mengalami pertumbuhan 0,22% (BPS,1999)
1968 – 1990 sektor pertanian tumbuh dengan
laju 4% per tahun
1990 – 1997 turun menjadi 2%
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Bertitik tolak dari krisis ekonomi, nampak jelas
bahwa sektor pertanian dan pedesaan perlu
diarahkan menjadi penggerak utama dan sektor
andalan pembangunan nasional. 
Keberhasilan pembangunan sektor pertanian
diyakini mampu:
menggerakkan pertumbuhan perekonomian
nasional, 
mengatasi masalah pemerataan,
pengentasan kemiskinan dan
menjaga kelestarian lingkungan (Sudaryanto.T, dkk, 
2000). 
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Tolok ukur kemajuan ekonomi, 
meliputi:

1) Pendapatan nasional, 
2) Tingkat kesempatan kerja , 
3) Tingkat harga dan
4) Posisi pembayaran luar negri

(Branson, WN,1989).



pertemuan 4 12

sektor pertanian tetap merupakan
sumber penting pertumbuhan
ekonomi nasional.
Sektor pertanian menjadi
andalan penting:
sumber kesempatan kerja dan
bahkan sumber devisa negara.
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Tahun 1995 sektor pertanian:
menyumbang 16 % GDP nasional
menampung 48 % angkatan kerja dan
menyumbang seperempat eksport bukan
minyak dan gas. 
Periode 1990 - 1996 proporsi kesempatan
kerja sektor pertanian mengalami penurunan, 
tetapi tetap merupakan penyumbangan
kesempatan kerja yang dominan
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Proporsi dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja menurut Sektor Utama di
Indonesia , tahun 1990 – 1996:

Sektor utama 1990 1995 Perumbuhan
(%/th)

Pertanian 55.87 44.01 - 1.83

Industri 10.14 12.57 6.67

Perdagangan 14.59 18.79 7.58

Jasa 11.96 13.68 4.88

Lainnya 7.44 10.95 11.05

Total kesempatan
kerja (1000) orang

75850 85.702 2.16
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