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1. PENDAHULUAN  
1.1  Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara agraris tentunya memiliki tenaga kerja di sektor 

pertanian yang jumlahnya tidak sedikit. Penduduk Indonesia yang  berkerja di 

sektor pertanian berjumlah 39.328.915 dari total angkatan kerja 109.670.399 

(BPS, 2012b), angka tersebut menunjukan bahwa tenaga kerja di Indonesia 

sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian. 

 Oleh karena itu tenaga kerja di sektor pertanian memiliki peranan besar 

dalam membangun pertanian menjadi lebih baik di masa depan, akan tetapi 

generasi muda saat ini sedikit yang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian 

sehingga tenaga kerja cukup sulit ditemukan. Kesulitan tersebut menyebabkan 

terganggunya program pemerintah. Pemerintah bahkan menggandeng TNI dalam 

rangka membantu sektor pertanian guna mewujudkan program pemerintah 

(Anonim, 2014). 

 Salah satu penyebab cukup sulitnya ditemukan tenaga kerja di sektor 

pertanian adalah perbedaan nominal upah buruh tani dengan buruh harian 

bangunan yaitu sebesar Rp 25.518,00 (BPS, 2012a) sehingga menyebabkan 

banyak tenaga  kerja di sektor pertanian yang beralih ke sektor  yang memberikan 

upah lebih tinggi. Pilihan tenaga kerja tersebut dipandang logis karena seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. 

 Namun tidak sedikit tenaga kerja yang tetap bertahan pada sektor pertanian 

karena tidak hanya berpegang pada kaidah ekonomis saja. Kaidah kerukunan yang 

mendasari praktek gotong royong, tolong menolong dan kerjasama masih 

ditemukan di masyarakat pedesaan. Kaidah tersebut menjadi alternatif tenaga 

kerja khususnya buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Astuti (2012) salah satu motif dalam hubungan 

petani dan tenaga kerjanya tidak hanya berdasarkan kepentingan ekonomis semata 

akan tetapi berdasarkan rasa saling membutuhkan sehingga membalas budi 

merupakan salah satu moral di dalam relasi antara petani dengan tenaga kerjanya.
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 Guna membantu memecahkan persoalan seperti berkurangnya tenaga kerja di sektor 

pertanian dan kaidah ekonomi yang masih dipandang sebagai nilai utama di bidang 

ketenagakerjaan maka diperlukan perspektif yang baru dalam penelitian yaitu perspektif 

etika mengenai persoalan ketenagakerjaan. Persoalan-persoalan dalam perspektif etika 

yaitu gambaran tenaga kerja pertanian, kaidah-kaidah dan sikap dalam ketenagakerjaan 

atau etika ketenagakerjaan. Etika menjelaskan “apa yang seharusnya” maka persoalan-

persoalan diatas dapat dirumuskan dalam pertanyaan mengenai apa saja kegiatan 

budidaya yang memerlukan tenaga kerja? Apakah terdapat kaidah-kaidah? Kaidah atau 

nilai apa saja yang mendasari dalam penentuan tersebut? bagaimana para pemangku 

kepentingan menyikapi kaidah-kaidah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 

pertanyaan dasar etika mengenai apa yang seharusnya dilakukan pekerja.  

 Penelitian dengan judul : Etika Tenaga Kerja Petani Padi di Dusun Plumpungan, 
dilakukan untuk mendeskripsikan etika yang terdapat pada tenaga kerja di sektor 
pertanian sehingga dapat melihat ukuran mengenai apa yang seharusnya dan apakah itu 
benar atau salah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan petani dalam bercocok tanam ? 

2. Etika seperti apakah yang mendasari tenaga kerja petani padi di Plumpungan ? 

3. Bagaimana penerapan etika tenaga kerja dalam penetapan upah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran tentang pekerjaan petani padi. 

2. Mengetahui etika ketenagakerjaan petani padi. 

3. Mengetahui penerapan etika ketenagakerjaan dalam penetapan upah. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian  

Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang etika khususnya etika yang terdapat pada petani padi.  
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Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan 

kepada pemangku kepentingan dalam mengembangkan etika ketenagakerjaan di kalangan 

petani padi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan tujuan diatas maka peneliti akan memberikan batasan masalah guna 

memperdalam penelitian yaitu : 

1. Petani Padi adalah orang yang mata pencaharian utamanya bercocok tanam padi. 

2. Tenaga kerja pertanian adalah orang yang mendapatkan pendapatan dengan 

mempergunakan tenaganya untuk bekerja kepada pemilik lahan pertanian. 

3. Tujuan adalah sesuatu yang secara sadar ingin dicapai. 

4. Prinsip adalah asas yang berkenaan dengan akhlak. 

5. Kehendak adalah sesuatu yang secara sadar dinginkan. 

6. Tindakan adalah sesuatu yang secara sadar dilakukan dengan maksud dan tujuan 

tertentu.  

7. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. 

8. Upah adalah imbalan yang diperoleh setelah melakukan pekerjaan. 

9. Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai 

sesuatu.  

10. Nilai adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang 

menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. 

11. Pamrih adalah mengusahakan sesuatu atas dasar kepentingan sendiri dengan tidak 

menghiraukan kepentingan masyarakat. 

12. Kerukunan adalah suatu keadaan yang harmonis, selaras, tenang ,tentram dan 

tindakan yang menciptakan keadaan tersebut. Semua pihak berada dalam keadaan 

damai satu sama lain, saling bekerja sama dan saling menerima. 

13. Hormat adalah tindakan di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya di 

dalam masyarakat kemudian ikut menjaga agar masyarat tetap satu kesatuan yang 

selaras. 



4	  
	  

	  

14. Etika tenaga kerja adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan 

oleh masyarakat atau bagaimana tenaga kerja seharusnya menjalankan 

pekerjaannya. 


