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LABOR SUPPLY FOR OFF-FARM ACTIVITIES
(Cose of Rubber-Farmers in Two Districts, Botanghari Regenc_y,)
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Abstroct
The research v'a.s carried out at four village.' rd *-o clistric't in Batanghari
regenc'v, and reveals tlrat 58.9 uh r,l household are working on olf-farnt
ac'lit,ilie.s. tuhile Ttroportion of v,orking hour.- is 10,6 %.l'he v,orking hours on
olJ-farnt actittitie.s in tlte villages having high agrarian clensity and high
ac'ces,\'ibility are larger than the villages having lr,tw ograrian clen.>'ity and lou,
ac'cessibility. I'he resulls of the analysi.s regre.s,-ion shovt tha! deterntinanls oJ'
the htrsbantl labctr supplv are husbancl wage (HI4t), husband education (LlE), the
ntrmber oJ-dependent (ND1. agrarian density (,/lD), wtfe wage (WI{), lhe ntrnber
of earner (NE), ancl ac'c'es.sibilitlt (,lC). I'he determinants oJ' lhe wtfe labnr
strppllt are IVLV, .4D, child wage (CLL'), NE, and lhe number r,l'rubber tree (NR).
The cleterminanls of the chilcl labc,r supply are ClV, chilel age (CA), c'hild
educatiort (C'E), ,/lD, NE. and AC. 7'he delerminant.s of the household labor

vpply are LI/W, Ct/V, CA. HE, CE, NE, l,lD, AD, NR, anclAC.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kemiskinan pedesaan pada dasarnya

merupakan refleksi dari kurangnya
kesempatan kerja yang dapat mernberikan
imbalan yang layak (Weber,1993;
Karlson, I 98 I ;lLO, I 973) Penelitian
tentang kesempatan kerja pedesaan
menunjukkan bahwa akibat sempitnya
kepenirlikan lahan, banyak keluarga petani
yang tidak dapat rnenggantungkan sumber
pendapatan semata-rnata dan usaha tani
(UT), dan berusaha mencari tambahan
pendapatan dari peker;aan luar usaha tani
(LUT). Ini merupakan fenomena umum
yang terladi di pedesaan n€ara sedang
berkembang, sehingga Lorraine (1986)
nrengemukakan, bahwa pengernbangan
kesempatan kerja luar usaha taru dapat
dijadikan sebagai salah satu strategi
potensial dalanr pemecahan kemiskinan
p edesaan.

lVlenjadikan kesempatan kerja LUT
sebagai suatu instmnren kebijakan,

bukanlah persoalan yang sederhana.
Beragamnya jenis pekerjaan LUT yang
terdapat di pedesaan, menyebabkan
perluni,a iden-tifikasi yang tepat tentang
jenis pekerjaan LUT yang berkembang
berdasarkan kondisi-kondisi di pedesaan.
Di samping itu j-.rga perlunya gambaran
tentang detenrilnan prilaku keluarga dalam
mengantisipasi keterbatasan kesempatan
kerja pada usaha taninya sefta
pemanfaatan peluang kerja p'ada pekerjaan
LUT itu sendiri.

Banyak model pendekatan prilaku
keluarga yang berkembang, dan di
antaranya adalah prilalar penawaran tenaga
kerja. Menurut Kanbur et.al.(1994),
meluasnya penggunaan modei ini, terutama
dalarn rangka mengefisienkan program
pengen-tasan.

*) Dosen FE Unja Jurusan Studi
Pem b angun an, m enye I esai kan pen di cli kan
52 pacla Prop;ram Pa.sca.sarj ana
IJn iv ersi I a.'' G ai a h m acla Y eryi akar I a.
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ken"riskinan, yang umur.nnya didasarkan
pada fungsr pendapatan atau pengeluaran
Karenanya Llsaha-Llsaha dalam mernperolel.r
pendapatan (dalanr bentuk penawaralt
tenaga kerja) perlu drpahami secara lebih
rrendalarn.

Di Jambi, usaha tani yang domrnan
adalah perkebunan karet, dengan luas lahan
mencapai 450 ribu ha. Dari area tersebut
98 persen adalah kebun karet rakyat,
sehunga dapat diduga salah satu sur.nber
pendapatan utama keluarga pedesaan
adalah dari usaha tani karet. Namun
demikian, rendahnya produktivitas kebun
karet rakyat, menyebabkan ratdahnya
pendapatan dari usaha taru karet.

Rendahnya pendapatan ini, menye'
babkan petani berusaha mencari tambahan
pendapatan dari LUT. Penelitian Mubyarto
dan Dewanta (1991), menunjukkan hanya
42,3 persur pendapatan petani yang berasal
dari UT, sedangkan 57,7 persen dari LUT.

Mengingat besamya proporsi
pendapatan dan pekerjaan LUT, maka
altematif potensial dalam paningkatan pur-
dapatan petani, di samping muringkatkan
pro-duktivitas lJT, juga dapat dilakukan
melalui pengembangan kesempatan kerja
LUT. Upaya ini diharapkan berdampak
pada peningkatan pendapatan petani dan
pekerjaan LUT, dan sekaligus meningkat-
kan pendapatan total petani. Di sisi lain,
pengembangan kesempatan kerja LUT juga
berdampak positif pada terserapnya
kelebihan tenaga kerja pada UT.

Dalam upaya pengembangan ini,
diperlukan pemahaman tentang pola alokasi
waktu pada UT dan LUT dan faktor-fakor
sosial demografi keluarga petani yang
menentukan penawaran tenaga kerjanya
pada pekerjaan LUT. Selanjutnya dan
pemahaman ini akan dapat ditartukan sifat,
jenis dan pola pengembangan kesempatan
kerja yang akan diterapkan.

1.2. Tujuan Penelitian
a). Menganalisis alokasi waktu kerja

keluarga petani karet pada UT dan

peker.;aan LUT berdasarkan perbedaarr
kondisr desa

b). Menganalisis faktor-fakor yang me-
nentukan penawaran tenaga kerja ke-
luarga petani karet pada peker.;aan

LUT.

tI. TINJAUAN PUSTAKA

Secara defirusi, agak sulit
menentukan batasan pekerjaan LUT,
karena beragamnya batasan yang
digunakan. Namun dengan mengacu pada
batasan yang diajukan oleh Saith (1992),
Effendi (1993), dan Evers (1994),
penelitian ini memberikan batasan
pekerjaan LUT sebagai semua pekerjaan di
luar usaha tam sendiri ( di bidang pertanian
atau bukan), dilakukan oleh petaru dan
ang,ota keluarganya, berlokasi di desa
maupun di luar desa, selama hal tersebut
memberikan peluang kerja dan pendapatan
untuk anggota rumah tangga pedesaan.

Berbagai hrpotesis mengenai
pertumbuhan pekerjaan LUT telah banyak
dikemukakan. Kada (1986), melihat dan
konsep "push-pull factor". "Pull factor"
adalah faktor-faktor seperti industnalisasi
pedesaan, desentralisasi industri dan
pembangunan infrastruktur pedesaan.
"Push factor" adalah penyempitan lahan
dan teknologi yang menghemat tenaga kerja
pertanian.

Saith (1992), sebaliknya meninjau
dari permintaan dan penawaran.
Peningkatan pendapatan, menyebabkan
pemngkatan permintaan untuk produk-
produk non pertanian. Di samping itu juga
disebabkan oleh terbukanya pasar untuk
produk-produk non-pertanian desa.
Selanjutnya--dari sisi penawaran--
kepadatan penduduk, menyebab-kan
meningkatnya surplus tenaga kerja
pertanian, sehingga banyak yang mencad
pekerjaan pada LUT.

Penggabungan dua konsep iru,
dijelaskan Effendi (1993), dalam konteks
keterkaitan keruangan dan pertumbuhan.
Keterkaitan keruangan menunjuk pada

\*
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interaksi ekonor-ni antar daerah. Interaksi
ekonor-m antar desa dan kota, terutama
ditentukan oleh infrastrukur transportasi
yang tersedia. Selanjutnva, keterkaitan
pertumbuhan meru.;uk pada model interaksi
antara kegatan pertaruan dan non-pertanian
dalam kqratan ekonomi pedesaan.

Pertumbuhan kesempatan kerja LUT
pada dasamya tidak hanya berhubungan
dengan karakteristik desa. Keputusan
keluarga dalam mangalokasikan tenaga
kerla, rnerupakan stratqr keluarga dalam
mengoptimalkan penggunaan sumberdaya.
Oleh karenanya karakeristik keluarga dan
individu dalam keluarga merupakan faktor
yang juga menentukan perlumbuhan
pekerjaan LUT. Untuk manganalisis faktor-
fakor yang menentukan alokasi tenaga
kerja keluarga ini, dapat didekati melalui
model penawaran tenaga kerja. Model
penawaran tenaga kerja pada awalnya
mengacu pada suatu hubungan antara
harga jam kerja (tingkat upah) dangan
kuantitas ja* kerja yang ditawarkan
(Bellante dan Jackson,1990). Selanjutnya,
dari model dasar tersebut, telah dikembang-
kan banyak model lainnya, yang terutama
bertujuan untuk memperluas variabel
pengaruhnya. Standing (1978) menge.
mukakan ada empat aspek perluasan
tersebut, yaitu: aspek interaksi individu
dalam keluarga, siklus hidup, perbedaan
peranan dan prilaku anggota keluarga
dalam partisipasi kerja dan pergeseran
dikotomi konvensional rvaktu kerja dan
leisure ke alokasi waku kerja, waktu
konsumsi dan waktu kerja domestik atau
non-pasar.

Sejalan dengan perkembangan
analisis penawaran tenaga kerja, jug

berkembang model keseimbangan pubyektif
keluarga tani. Dalam model ini, menurut
Rief dan Cochrane (1980), keputusan
untuk bekerja di luar usaha tani keluarga
berhubungan dengan nilai waktu dalam
keluarga dan nilai waku altematif di luar
keluarga atau di luar usaha tani. Nlai
waktu dalam keluarga tergantung pada
karakteristik individu dan sumberdava

yang dimilikr keluarga. Nilai r,vaktu di luar
keluarga tergantung pada tingkat upah dan
pemrintaan r.rntuk keahlian individu.

TI. HTPOTESIS

Hipotesis I
Alokasi waktu kerja keluarga tani

karet pada UT dan LUT berbeda
berdasarkan perbedaan kondisi desa. Di
desa dengan kepadatan agraris rendah,
proporsi waktu kerja pada LUT lebih besar
dibandingkan desa dengan kepadatan
agtans tinggr. Selanjutnya, di desa
aksesibilitas tinggi, proporsi waktu kerja
pada LUT lebih besar dari desa
aksesibilitas rendah.

Hipotesis II

2.a. Hs : _f0/r+,LI/i,I(o-

,Us-Ps+,TK+,BEK

. ,JBI{,AD-,KD+)

2.b. Hi = 
-f(wi-,ws-,wa-

,UT,Pi-,TK-,BEK-

,JBI(,AD-,KD-)
2.c Ha -f0l/n+,Ws-,1/i

, (Ja+, P a+, TK+, B E I{,JB I(

,AD-,KD+)
2.d IIk

-f(lrt+,wi+,wa+,rJs-
,Ps+,Ur

,Pi+,(JA+,PO+,TK+,8
EI(,JBK-,AD-,KD+)

dimana:
Hs,Hi,Ha,FIk berturut-turut

adalah jam kerja LUT suanl,
istri, anak dan keluarga

Ws,Wi,Wa berturut-turut
adalah upah LUT suami, istn,
dan anak

Us,Ui,Ua berturut-turut
adalah umur suami.istri dan
anak
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Ps,Pi,Pa berturut-turut
adalah pendidikan suami, istri
dan anak

TK jumlah tanggungan
keluarga perpencari nafkah

BEK : junrlah yang bekerja baik
pada UT dan LUT, hanya UT,
hanya LUT

JBK karakteristik usaha taru
(umlah batang karet
produktif)

AD : aksesibilitas desa
KD: kepadatan agraris desa.

+,- : hipotesis arah hubungan

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten
Batanghan dengan mengambil satu
kecamatan dengan kepadatan agraris tinggr
(Muara Bulian) dan satu kecamatan dengan
kepadatan agrans rendah (Kumpeh). Pada
masing-masing kecamatan dipilih satu desa
aksesibilitas trnggr dan satu desa
aksesibilitas rendah. Suatu desa dika-
tegorikan beraksesibilitas tinggi dalam
penelitian ini adalahjikajarak desa tersebut
ke kota kecamatan kurang dari lima kilo
meter dan terdapat angkutan umum yang
menghubungkan desa dengan kota
kecamatan, Sebaliknya, suatu desa
dikategorikan beraksesibilitas rendah, jika
jarak desa tersebut ke kota kecamatan lebih
dari tujuh kilo meter dan tidak terdapat
angkutan umum yang menghubungkan desa
dengan kota kecamatan.

Sampel diambil secara acak
sederhana. Jumlah sampel sebanyak 20
persen dari populasi, dengan minimal 30
sampel keluarga tiap desa. Berdasarkan hal
tersebut didapatkan 151 keluarga sampel. ,.-

Data dikumpulkan melalu;
wawancara pada responden. Responden
yang digunakan untuk membentuk
persamaan regresi adalah sernua anggota
keluarga yang berusia l0 tahun ke atas baik
yang bekerja pada luar usaha tani dan
usaha tani, hanya pada usaha tani, hanya
pada luar usaha tani, ataupun tidak bekerja

sama sekali. Oleh karenanya, kemungkrnan
akan terdapat banyak san-tpel dengan .;ant
kerja nol, yang akan rnerumbulkan masalah
"censored sample". Untuk mengatasi
masalah ini akan digunakan regresi
prosedur "TOBIT". Model yang drbentuk
adalah rnodel liruer untuk vanabel dependen
dan semua variabel inde-penderurya.

Selanjutnya rnenurut McDonald dan
Moffit (1980) dalam Berdnt (1990),
koefisien regresi TOBIT lebih tepat hanya
ditafsirkan dan arah pengaruhnya. Untuk
melihat efek kuantitas (pengaruh
perubahan satu satuan variabel indepandan
terhadap variabel dependen), koefisien
regresi tersebut perlu didekati dengan
fonnula sebagai berikut :

6E(H) 5
E(H*) bF(z)

: F(z)

6Xk 6Xk

E(H*)
+ -6Xk

6Xk
dimana:
F(z) fungsi distribusi normal

hmulaiiJ yang secara khustts
didekati dengan proporsi jumlah
yang bekerja

6EQI*)/6xk : pk 0-t(zf@/F(z)l-
t (fk)2 / F(z) 2 J), clengan z : Xp/
a, "f(z) 

: fungsi unit kepadatan
normal (unit normal dersity), Xp :

vektor regresor yang dihitung dari
rata-rata sampel, dan a : standar
deviasi dari jam kerja

E(H' :xB+d,

f(")/F(z)
aF(z)/6Xk : f@ fUa

Formula tersebut menunjukkan
bahwa efek kuantitas variabel independen
terhadap perubahan jam kerja (variabel

dependen) pada dasamya merupakan
penjunrlahan dua komponen yaitu : (l)
perubahan jam kerja yang disebabkan oleh
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orang vang sedang beker.1a. dikali dengan
probabil ita untuk beker-1a, dan (2)

penrbahan dalani probabil ita untuk
bekerja dikali dengan "nilai harapan"
(expected value" jam kerja jika orang

tersebut bekerja

V. IIASII DAN PEMBA]'IASAN

5. 1. Karakteristik Keluarga
Petarri Karet

Rata-rata jumlah angota keluarga
sampel 4,0 orang, dengan jumlah
tanggungan sebanyak 1,8 orang dan yang
bekerja sebanyak 2,2 orang pekeluarga.
Dengan demikran terlihat bahwa untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, di samping
kepala keluarga juga dikerahkan tenaga
kerja keluarga lainnya. Proporsi keluarga
dangan istn yang ikut bekerja sebanyak
68,9 persen, sedangkan jumlah anak yang
bekerja sebanyak 23,87 persen dan anak
usia l0 tahun keatas. Rata-rata umur petani
sampel adalah 42 tahun, sedangkan umur
istri dan anak yang bekerja masing-
masingnya 35 tahun dan 2l tahun. Dan
tahun sukses pardidikan memperlihatkan
untuk suami dan istri adalah 6 tahun
sedangkan untuk anak 8 tahur.

Rata-rata luas lahan yang digarap
keluarga adalah 2,1 hektar. Berdasarkan
kondisi tanaman yang diolah
memperlihatkan keadaan yan9 kurang
memadai, dimana umur tanaman karetnya
relatif tua yaitu 23 tahun. Di samping itu
juga hanya 16,6 persen dan keluarga yang
mengunakan tanaman bibit unggul.

5.2. Alokasi Waktu Kerja
Hasil penelitian menemukan bahwa

kurang dan separuh (41,1 persen) keluarga
tani karet di daerah penelitian yang bekerja
semata-mata hanya pada UTnya sendiri.
Sebagian besar lainnya (58,9 persan)
menggabungkan antara pekerjaan UT
densan LUT.

Rata-rata curahan Jant kerla
keluarga tani karet adalah 343 Hari Orang
Kerla ftlOK)/ tahun Dari total jam kerja,
59 persen dialokasikan untuk UT sendiri
dan 41 persen untuk pekerjaan LUT. Jenis
pekerjaan LUT dengan curahan .lam ker;a
yang relatif tingr adalah pekerjaan
berburuh tani, buruh industri dan pekerja
bangunan. Baik dari seg jumlah maupun
proporsinya, jam kerja LUT relatif lebih
besar di desa dengan kepadatan agrans
tinggi. Di dua desa penelitian dengan
kepadatan agraris tinggi jumlah dan
proporsinya masing-masing mencapai l5l
HOK/tahun (47 persen) dan 155
HOK/tahun (50 persen), sedangkan di dua
desa dengan kepadatan agraris rendah
masing-masingnya hanya 105 HOK/tahun
(25 persen) dan 139 HOIVtahun (40
persen).

Jika dihubungkan curahan jarn kerja
LUT dangan aksesibilitas terlihat di
Kecamatan Kumpeh (kecamatan dangan
kepadatan agraris rendah), desa dengan
aksesibilitas tinggi memiliki curahan jam

kerja LUT yang relatif lebih besar (139
HOK atau 40 persen dari total jam kerja)
dibandingkan dengan desa aksesibilitas
rendah (105 HOK atau25 persen dari total
jam kerja). Namun demikian hal tersebut
tidak berlaku di kecamatan Muara Bulian
(kecamatan dengan kepadatan agraris
tinggl). Jumlah maupun proporsi jam kerja
LUT di desa aksesibilitas tinggi, relatif
sama dengan desa aksesibilitas rendah. lni
berarti bahwa bagi keluarga petani karet
yang memiliki lahan relatif sempit,
rardahnya aksesibilitas desa tidak
menghalangi partisipasinya pada pekerjaan
luar usaha tani.

Pada berbagai karakteristik desa,
peranan anggota keluarga selain kepala
keluarga tidak bisa diabaikan dalam
mencari nafkah. Total curahan jam kerja
istri dan anak masing-masing adalah 97
HOK/tahun dan 9l HOK/tahun. Dengan
kata lain, total sumbangan curahan Jau.r
kerja anak dan istri lebih dari sepanrh (56,3
persar) total jam kerja keluarga. Proporsi
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waldu kerja suami pada UT dan LUT,
masing-masing 10,4 persen dan 29,6
persen. Untuk istn masing-masing 67,6
persen dan 32,4 persen. Untuk anak
masing-masing 32,6 persen dan 67,4
persen.

Tidak terdapat perbedaan curahan
jam ke4a suami, pada berbagai kondisri
desa penelitian. Sebaliknya, curahan jam
kerja istri dan anak temyata memilikr per-
bedaan yang cukup berarti pada masing-
masing desa penelitian. Perbedaan curahan
jam kerja istri dan anak nampaknya lebih
ditentukan oleh aksesibilitas dibandingkan
oleh kepadatan agrans. Proporsi dan
curahan jam kerja istri lebih tinggi pada
desa dengan aksesibilitas rendah.,
sedangkan proporsi dan curahan jam kerja
anak, lebih besar di desa aksesibilitas
txlggl Hal tersebut memperlihatkan adanya
pengaruh yang saling menggantikan. Di
desa aksesibilitas rendah, karena peluang
kerja anak relatif terbatas, jam kerjanya
juga menjadi kecil, maka istri akan
berusaha menambah jam kerjanya.
Sebaliknya di desa aksesibilitas tinggi,
karena peluang kerja yang relatif terbuka
untuk anak, jam kerja anak juga akan
besar. Hal ini menyebabkan banyak istri
yang menarik diri dari pekerjaannya, se
hingga jarn kerja istri rnerryadi kecil. Hal ini
terutama disebabkan adanya tanggung
jawab yang besar bagt istri dalam
mengurus keluarga, sehingga jika
memungkinkan istri akan mengurangi jam
kerja di luar rumah dan lebih
berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan
domestik (rumah tangga).

Dari jenis pekerjaan luar usaha taru
suami dan istri, curahan jam kerja yang
terbesar adalah pekerjaan berbunrh tani.
Sebaliknya untuk anak, adalah jetris
pekerjaan buruh industri dan pekerja
bangunan.

5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penawaran Tenaga Kerja Pada
Pekerjaan Luar Usaha Tani

Dari sepuluh vanabel yang dia.lukan.
terdapat tujuh variabel yang berpengaruh
signifikan terhadap penawaran tenaga kerla
suarni pada LUT. Arah pengaruh vanabel
yang signifikan tersebut adalah positif
untuk upah suami, pendidikan suami,
junrlah tanggungan, dan kepadatan agraris
serta negatif untuk upah istri, jumlah yang
bekerja, daniumlah batang karet.

Dalarn hal penawaran tenaga ker.;a
istri pada LUT dipengaruhi secara positif
oleh upah istri dan kepadatan agraris serta
dipengaruhi secara signifikan dan negatif
oleh upah anak, jumlah yang bekerja, dan
jurnlah batang karet.

Selanjutnya untuk penawaran tenaga
kerja anak, temyata menunjukkan tidak
adanya pengaruh substitusi upah anggota
keluarga lain. Variabel upah yang
berpengaruh bagi anak, hanyalah upah
anak itu sendiri dengan arah yang positif.
Selanjutnya kedua karakteristik individu
yaitu usia dan pendidikan anak
menunjukkan pengaruh yang positif.
Adanya pengaruh positif dari umur anak
ini tenrtama disebabkan oleh masih
mudanya usia rata-rata anak, sehingga
penambahan umur cendrung menambah
pengalaman dan kemampuan kerja.

Untuk karakteristik keluarga dan
usaha tani, temyata hanya variabel jumlah
yang bekerja yang berpengaruh bagi anak,
dengan arah yang negatif. Untuk karakter-
istik desa, kedua variabel memilikr
pengaruh untuk anak, dimana kepadatan
agraris berpengaruh positif dan
aksesibilitas desa berpengaruh negatif.

Dalam hal jam kerja LUT keluarga,
variabel upah anggota keluarga yang
berpengaruh positif adalah upah istri dan
anak. Upah suami tidak memiliki pengaruh,
terutama disebabkan sebagai kepala
keluarga, jam kerja yang dicurahkan suamr
sudah relatif tinggi, sehinga peningkatan
upah tidak akan mempengaruhi suaml
untuk menambah jam kerjanya.

Selanjutnya untuk karakteristik
individu anggota keluarga, terlihat bahwa
yang berpengaruh terhadap jam kerja total
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keluarga hanyalah usia anak, pendidikan

suami dan pendrdikan anak. Tiga variabel

lainnya yang diajukan yaitu usia suami,

usia istn, dan pendidikan istn secara nyata

tidak menunjukkan adanya pengaruh yang

berartl.
Lima vanabel berikutnYa Yang

mencakr"rp karakteristik keluarga, usaha

tani dan karakenstik desa semuanya

menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap jani kerja total keluarga' Kecuali

variabel junilah yang bekerja, empat

variabel lainnya menunjukkan arah

pengaruh yang konsisten dengan persamaan

individu anggota keluarga. Khusus untuk

variabel jumlah yang bekerja, pengaruhnya

memang berbeda arah dengan persamaan

individu, karena penambahan jurnlah yang

bekerja tentunya akan dapat malngkatkan
jumlah jam kerja keluarga.

IV. KESIMPITLAI\ DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan

pekerjaan luar usaha tani merupakan

sumber kesempatan kerja sekaiigus

pendapatan yang relatif penting bagt

keluarga petani karet di Kabupaten

Batanghari. Hal ini didukung oleh

kenyataan lebih dari separuh keluarga

petani karet yang melibatkan diri pada

ahivitas luar usaha tani.
Kanyataan lain Yang ditemukan

adalah, baik pola alokasi ja* kerja

keluarga petani karet pada pekerjaan luar

usaha tani maupun jettis dan sifat

pekerjaan yang dimasuki berhubungan

dengan tingkat upah, karakteristik

individu, karakteristik rumah tangga,

karakteristik usaha tani dan karakteristik

desa.
Oleh karenanya untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga petaru karet khu-

susnya dan penduduk Pedesaan Pada
umumnya, diperlukan upaya perbaikan-

perbaikan kondisi pekerjaan luar usaha taru

yang diarahkan pada paringkatan pro-

duktrvrtas kerja Upaya-upaya tersebut

dapat dilakukan melalui pemberian kredit

usaha, pemberian pelatihan-pelatihan atau-

pun ketrarnpilan kerja
Menglngat terdaPatnYa Perbedaan

dalam hal pola alokasi jam kerja, jerus dan

sifat pekerjaan luar usaha tani di pedesaan

yang dipengruhi oleh berbagai karak-

teristik mulai dari karakenstik tingkat

individu sarnpai tingkat desa' maka

pengembangan kesempatan kerja luar

usaha tani hendaknya terlebih didahului

inven-tarisasi awal mengenai potensi yang

akan mendukung pertumbuhan pekerlaan

luar usaha tani tersebut.
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