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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Wilayah  

Plumpungan adalah sebuah dusun yang terletak di wilayah kelurahan 

Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sedangkan Kauman Kidul 

berbatasan dengan Kelurahan Pabelan di sebelah utara, Kabupaten Semarang di 

sebelah timur, Kelurahan Kutowinangun di sebelah selatan, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Bugel.  

Jumlah penduduk di wilayah Kauman Kidul adalah 3.991 orang, yang terdiri 

atas 1.947 pria dan 2.044 wanita. SLTA menjadi pendidikan yang banyak 

ditempuh oleh penduduk Kauman Kidul, sedangkan keyakinan yang dianut 

sebagian besar penduduk adalah Islam. Penduduk di wilayah Kauman Kidul 

sendiri tergolong atas berbagai macam pekerjaan. Karyawan Swasta adalah 

pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak di wilayah Kauman Kidul, kemudian 

disusul dengan Buruh Harian Lepas, Wiraswasta dan Petani (Anonim, 2013). 

 

4.2 Gambaran  Masyarakat Tani di Plumpungan 

Berdasarkan lokasi penelitian yang dilaksanakan di dusun Plumpungan serta 

partisipan yang akan diteliti maka diperlukan memberi sedikit gambaran 

masyarakat tani di Plumpungan. Pada masyarakat tersebut terdapat Gapoktan 

Prima Agung (Gabungan Kelompok Tani) yang berada di wilayah Kauman Kidul 

dan membawahi beberapa kelompok tani diantaranya yaitu : kelompok Tani 

Ringin Agung, Kauman Sumber Rejeki, Subur, dan Ngudi Raharjo. Gapoktan 

membawahi seluruh petani yang tergabung di setiap kelompok tani.  

Gapoktan terbentuk pada hari selasa tanggal 22 Mei 2007 dan di dalam 

pembentuknya dengan menggabungkan kelompok tani yang ada. Secara teknis 

setiap kelompok tani mengirimkan para pengurusnya sebagai perwakilan untuk 

bermusyawarah guna melakukan pembentukan kepengurusan. 

Gapoktan Prima Agung memiliki sejumlah Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga (Terlampir) yang disusun sebelum pengesahan gapoktan. 

Penyusunan AD/ART dilakukan secara musyawarah di mana setiap kelompok tani 
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mengirimkan perwakilannya dan pihak-pihak lain turut serta hadir seperti 

perwakilan dari Kelurahan Kauman Kidul dan perwakilan dari Departemen 

Pertanian Salatiga.  

 Gapoktan sebagai salah satu sumber norma-norma bagi masyarakat tani di 

Plumpungan sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah hal tersebut ditunjukan 

dengan dalam rapat-rapat yang diadakan, baik dalam menentukan waktu tanam 

ataupun pemberian upah selalu dilakukan secara musyawarah. 

 Selain aturan-aturan dari gabungan kelompok tani, terdapat pula 

kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat tani di Plumpungan yang telah ada sejak 

dahulu yaitu memberikan makanan kepada pekerja (Kiriman), mengutamakan 

tenaga kerja yang berasal dari daerah Plumpungan baik wanita maupun pria, 

pekerjaan penanaman padi dilakukan oleh wanita, di mana mereka juga akan 

dipekerjakan kembali pada saat pemanenan, dan masih digunakannya sistem 

pembayaran morowolu untuk tenaga kerja yang bekerja pada saat proses 

pemanenan.  

 

4.3 Gambaran Partisipan dan Informan Kunci  

Masyarakat Agraris terdifferensiasi dalam beberapa penguasaan sumber 

daya agrarian. Masyarakat tersebut menyandarkan  hidupnya pada pertanian, baik 

sebagai pemilik lahan maupun bukan pemilik lahan. Sumberdaya agrarian atau 

lahan digunakan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, gambaran struktur 

masyarakat agraris yang merujuk pada peta hubungan sosial dikalangan anggota 

masyarakat tersebut akan bertumpu pada posisi petani dalam penguasaan 

sumberdaya agrarian baik dalam penguasaan tetap maupun sementara (Astuti, 

2012). 

 Oleh karena itu petani yang menjadi pertisipan dalam penelitian ini dapat 

dibedakan berdasarkan penguasaan sumberdaya agrarian yaitu: 

1. Petani Pemilik dan Penggarap 

Bapak “B” sebagai Petani pemilik dan penggarap. Para petani pada lapisan 

ini menguasai sumberdaya agraria tidak hanya melalui pola pemilikan 

tetap tetapi juga melalui pemilikan sementara (dengan cara pemilik 
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mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa atau 

gadai). 

2. Petani Pemilik dan Buruh Tani  

Sedangkan Mbah “F” dan Ibu “C” sebagai Petani pemilik dan buruh tani. 

Para petani tersebut menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan 

tetap. Selain itu untuk menambah penghasilannya, mereka juga bekerja 

sebagai buruh tani. Keduanya menjadi buruh tani (buruh panen, buruh 

tanam dan panen). 

3. Petani Penggarap dan Buruh Tani 

Bapak “D” sebagai Petani penggarap dan buruh tani. Para petani pada 

lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan 

sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain, umumnya 

melalui sistem bagi hasil, sewa ataupun gadai). Selain itu, untuk 

menambah penghasilannya maka mereka menjalankan peranannya sebagai 

buruh tani. Tambahan penghasilannya yaitu dengan membajak sawah. 

Sedangkan informan kunci yang dalam penelitian ini adalah bapak “E” 

selaku ketua Gapoktan Prima Agung. 

 

4.4 Gambaran Pekerjaan yang Dilakukan Petani Padi 

Padi menjadi tanaman yang dibudidayakan oleh para petani di wilayah 

Kauman Kidul. Selain karena air yang senantiasa mengalir sepanjang tahun, 

bertanam padi telah menjadi kebiasaan bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh 

para petani sejak dahulu. Padi ditanam pada bulan Juni hingga bulan September 

dan di dalam bertanam padi hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Pengolahan Lahan 

Pengolahan Lahan terdiri atas pembuatan saluran-saluran air dan pematang 

yang berada di sekeliling lahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

pembajakan.menggunakan tenaga kerbau. Terdapat dua proses dalam 

pembajakan yaitu ngluku (aktivitas membalikan tanah yang berada di 

bawah, agar rumput dan batang padi tertimbun) dan ngaru (aktivitas 

meratakan tanah setelah ngluku). 
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2) Pengairan 

Pengaturan air yang keluar masuk ke dalam lahan dari saluran irigasi desa. 

3) Pembibitan 

Benih padi yang telah di semai pada sepetak lahan, dan dibiarkan hingga 

berumur 18 – 20 hari. 

4) Penanaman 

Benih padi yang telah melalui proses pembibitan maka siap untuk 

ditanam, petani biasanya menggunakan alat bantu pengaris guna mengukur 

jarak tanamnya sehingga sesuai dengan sistem jarak tanam legowo. 

5) Pemupukan 

Pemupukan dilakukan secara bertahap yaitu 15 hari setelah penanaman 

menggunakan pupuk Urea, 15 hari kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan pupuk NPK. Setelah tanaman berumur 35 hari diberi pupuk 

campuran Urea, TS dan NPK. 

6) Pengendalian Hama, Gulma dan Penyakit 

Tanaman padi yang telah berumur 20 – 30 hari siap untuk diwatun 

(Kegiatan penyiangan gulma pada tanaman padi yang baru saja di tanam, 

biasanya menggunakan alat yang disebut osrok atau landak). Bila 

ditemukan hama dan penyakit lain maka dilakukan penyemprotan dengan 

pestisida.  

7) Pemanenan 

Pemanenan dilakukan pada padi yang kira-kira telah berumur 3 bulan, atau 

telah siap panen. Padi tersebut dirit (Kegiatan memotong padi 

menggunakan alat kemudian diikat dengan ukuran tertentu) kemudian 

digepyok (Kegiatan merontokan padi dengan cara batang padi dipukulkan 

ke batu atau batang kayu) sehingga diperoleh gabah, proses ini dilakukan 

di lahan. 

 

 Pada proses bercocok tanam padi tersebut tidak seluruh pekerjaan 

dikerjakan oleh petani. Pengolahan lahan, penanaman, pengendalian hama, gulma 

dan penyakit, dan pemanenan dikerjakan oleh tenaga kerja yang dibayarkan petani 
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sesuai dengan kesepakatan kelompok. Tenaga kerja yang diperkerjakan pun 

berasal dari daerah yang sama dengan petani tersebut.  

Pada proses pemanenan terdapat kaidah yang mewajibkan petani untuk 

memperkerjakan orang yang telah membantu pada saat menanam bibit padi 

sehingga petani selalu menawarkan terlebih dahulu kepada tenaga kerja tersebut  

apakah mereka akan ikut berkerja saat memanen nanti, apabila mereka menolak 

maka petani akan mencari tenaga kerja yang lainnya. 

Setiap tahapan yang menggunakan tenaga kerja selain upah yang dibayarkan 

juga terdapat kiriman yang diberikan pada saat mereka bekerja. Upah dapat 

dibayarkan dalam bentuk uang atau beras. 

 

4.5. Etika Tenaga Kerja Petani Padi 

Etika tenaga kerja adalah keseluruhan norma dan penilaian yang 

dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana 

seorang tenaga kerja seharusnya menjalankan pekerjaan khususnya dalam 

bercocok tanam padi.  

Dalam etika dibedakan antara prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip 

penata masayarakat. Yang pertama menuntut sikap-sikap batin yang memang 

harus terwujud dalam tindakan lahiriah. Yang kedua memuat norma-norma 

kelakuan yang dituntut dan seperlunya dipaksakan oleh masyarakat entah dengan 

sikap batin seseorang. 

Prinsip moral dan penata masyarakat tidak mutlak terpisah karena prinsip 

moral menuntut perwujudan lahiriah dari sikap batin yang dituntut dan di lain 

pihak terdapat suatu kewajiban moral untuk hidup sesuai dengan aturan 

masyarakat. Terhadap kerangka acuan tersebut maka prinsip kerukunan dan 

prinsip hormat termasuk prinsip penata masyarakat. 

 

4.5.1 Kaidah Dasar Masyarakat 

 Guna mendukung penelitian yang akan dilaksanakan di daerah yang 

sebagian besar adalah orang Jawa maka beberapa kaidah akan digunakan yaitu 

terdapat dua kaidah dasar yang menentukan pola pergaulan dalam masyarakat 
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Jawa. Kaidah pertama disebut dengan prinsip kerukunan, sedangkan kaidah kedua 

disebut dengan prinsip hormat. 

 

4.5.1.1 Kerukunan 

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam 

keadaan yang harmonis. Keadaan semacam itu disebut rukun. Hal tersebut berarti 

“dalam keadaaan selaras”. “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan 

pertentangan”, dan “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. 

Keadaan rukun terdapat di mana semua pihak berada dalam keadaan damai 

satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan 

sepakat. Hal tersebut ditunjukan oleh petikan wawancara dengan ibu “C” yaitu : 

“Disuruh oleh yang punya, begitu kalau orang desa. itu istrinya Pak Herlan 

membantu saya la nanti saya gentian membantu, timbal-balik, gotongroyong, 

tolong-menolong, kelihatanya membayar”. 

Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam 

semua hubungan sosial, dalam keluarga, di tetangga, di desa, dalam setiap 

pengelompokan tetap. Berdasarkan wawancara diatas maka dapat tercermin 

kaidah kerukunan yang ditunjukan oleh penerimaan terhadap keputusan yang 

telah ditetapkan dalam musyawarah salah satunya adalah penetapan upah.  

Kata rukun juga menunjukan pada cara bertindak. Berlaku rukun berarti 

menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-

pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik. 

Rukun mengandung usaha terus menerus oleh semua individu untuk bersikap 

tenang satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin 

menimbulkan perselisihan dan keresahan. Tuntutan kerukunan merupakan kaidah 

penata masyarakat yang menyeluruh. Segala apa yang dapat mengganggu keadaan 

rukun dan suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah (Suseno, 1984). 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka 

musyawarah menjadi satu hal yang utama di dalam setiap pengambilan keputusan 

mengenai tenaga kerja pertanian, baik di tingkat petani, kelompok dan gapoktan. 
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Bahkan secara khusus gapoktan menempatkan musyawarah menjadi salah satu 

azasnya. 

Pentingnya musyawarah dapat ditunjukan oleh hasil wawancara secara 

berurutan kepada bapak “D”, “E” dan ibu “C” sebagai berikut ini : 

“Ya itukan sudah kesepakatan kelompok tani, ya di rembug 
(Musyawarah), tiap Selapan / bulan. ya pokoknya saya mengikuti 
kesepakatan kelompok. Berapa pun upah yang diberikan saya ya. jadi 
penentuan upah selalu di rembug dulu di kelompok tani dan telah 
disepakati kelompok satu desa ya terserah”. 

“Kitakan dasarnya pas musyawarah, perwakilan kelompok 
menyampaikan upah yang ada di mereka, sekarang kok gini-gini, dia 
melaporkan upah, kelompok satunya sekian-sekian. kemudian setelah 
semua kelompok menyampaikan upah yang berlaku di masing-
masing. Kita simpulkan, kita rangkum, kita cari rata-ratanya...., kita 
ambil jalan tengahnya, kita sepakati, apabila sudah sepakat kita buat 
berita acara”. 

“Disini terdapat kelompok tani, kelompok tani pun di bentuk, yang 
menyiangi segini, yang bekerja segini. jadinya di bentuk di kumpulan 
kelompok tani setiap selapan (seloso wage)”. 

Usaha untuk menjaga kerukunan juga mendasari kebiasaan musyawarah. 

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi, 

“Secara ideal musyawarah adalah prosedur di mana semua suara dan pendapat 

didengarkan”. Kerukunan mendasari musyawarah oleh semua suara dan pendapat 

dianggap sama benar dan membantu memecahkan masalah. Musyawarah 

berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran, yang bisa 

juga diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat 

partisipan. Kebulatan itu merupakan jaminan kebenaran dan ketepatan keputusan 

yang mau diambil, karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan keselarasan 

kelompok yang bermusyawarah. Musyawarah merupakan proses pertimbangan, 

pemberian dan penerimaan, dan kompromis, di mana semua pendapat harus 

dihormati (Suseno, 1984). 
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 4.5.1.2 Hormat 

Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi 

dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat. “Apabila dua orang bertemu, 

terutama dua orang Jawa, bahasa, pembawaan, dan sikap mereka mesti 

mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing 

dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. 

Mengikuti aturan-aturan tata krama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat 

atau kebapaan yang tepat, adalah amat penting.”      

Partisipan senantiasa menyadari bahwa setiap orang harus sadar akan 

kedudukannya oleh karena itu mereka niscaya menyarankan untuk hadir pada 

pertemuan kelompok. di mana mereka adalah anggota dari kelompok tersebut, dan 

terdapat pemimpin yang memilik hak untuk memberikan penjelasan. 

Prinsip hormat tersebut ditunjukan oleh wawancara terhadap ibu “C” dan 

bapak “D” di bawah ini : 

“jadinya sudah dibentuk dari kelompok tani, selapan, setiap selasa 
wage sehabis luhur, anda tanya ketuanya, kalau ingin mendatangi”. 

 
dan, 

“lha kalau kamu mau ke kelompok tani sini, seloso wage, di Batur, 
gentian, jam 14.00, soalnya dari pertanian datang, kotamadya”. 

Prinsip hormat berdasarkan pendapat, bahwa semua hubungan dalam 

masyarakat teratur secara hierarkis, bahwa keteraturan hierarkis itu bernilai pada 

dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk mempertahankannya dan 

untuk membawa diri sesuai dengannya. Pandangan itu berdasarkan cita-cita 

tentang suatu masyarakat yang teratur baik, di mana setiap orang mengenal tempat 

dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat 

merupakan kesatuan yang selaras (Suseno, 1984). 

Dalam etika dibedakan antara prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip 

penata masyarakat. Kaidah-kaidah diatas tergolong sebagai prinsip-prinsip penata 

masyarakat karena memuat norma-norma kelakuan yang dituntut dan seperlunya 

dipaksakan oleh masyarakah entah dengan sikap batin seseorang atau secara 

sosiologis dapat golongkan sebagai tata-kelakuan (mores). 
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4.5.2 Sikap Dasar Masyarakat Desa 

Seturut dengan pembedaan etika pada sub bab sebelumnya maka sikap sepi 

ing pamrih dapat digolongkan sebagai prinsip-prinsip moral karena menuntut 

sikap-sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan lahiriah oleh 

karena itu perwujudan tersebut memerlukan prinsip-prinsip penata masyarakat 

maka kedua prinsip tersebut tidak mutlak terpisah Guna mendukung kaidah-

kaidah diatas maka diperlukan sikap batin yang tepat, dalam paham Jawa sikap 

dasar yang menandai watak yang luhur adalah kebebasan dari pamrih, sepi ing 

pamrih. Manusia itu sepi ing pamrih apabila semakin tidak lagi perlu gelisah dan 

prihatin terhadap dirinya, semakin bebas dari napsu ingin memiliki, hal mana 

sekaligus mengandaikan bahwa manusia telah mengontrol napsu-napsunya 

sepenuhnya dan menjadi tenang. 

Sikap batin sepi ing pamrih ini pun yang ditunjukan oleh partisipan, 

menurut bapak “D” dan ibu “C” secara berurutan yaitu : 

“ya pokoknya saya ngikutin kesepakatan kelompok, kalau saya masih 
kurang.......... Kalau traktor-traktor ada saya pada diem, biar saya saja 
nanti yang mengerjakan yang angel-angel, saya mengerjakan dengan 
kerbau”. 

 
dan, 

“kalau menanam upahnya Rp 25.000,- sampai luhur, kalau diantar Rp 
20.000,- , lha kalau begitu kurang saja, iya sekarang itu gotong 
royong, andaikan Rp 20.000,- untuk membeli beras dapat 3 liter, 
sudah cukup, cukup-cukupan”. 

 

sedangkan menurut bapak “E” sebagai ketua gapoktan adalah sebagai berikut: 

“Kita kan dasarnya pas musyawarah, perwakilan kelompok 
menyampaikan upah yang ada di mereka, sekarang kok gini-gini, dia 
melaporkan upah, kelompok satunya sekian-sekian. kemudian setelah 
semua kelompok menyampaikan upah yang berlaku di masing-
masing. Kita simpulkan, kita rangkum, kita cari rata-ratanya...., kita 
ambil jalan tengahnya, kita sepakati, apabila sudah sepakat kita buat 
berita acara”. 

 

Berdasarkan petikan wawancara diatas maka dapat digambarkan bahwa 

tenaga kerja tersebut tidak lagi menjadi gelisah dan prihatin terhadap dirinya 

selain itu tenaga kerja senantiasa bertindak tidak dalam kerangka pamrih, 
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demikian pula disaat sebuah keputusan diambil maka setiap anggota kelompok 

mengandaikan bahwa mereka telah bebas dari napsu selalu menjadi orang yang 

pertama, menganggap diri selalu betul dan hanya memperhatikan kebutuhan 

sendiri. Hal mana sekaligus menunjukan mereka telah mampu mengontrol napsu-

napsunya sepenuhnya dan menjadi tenang. 

 

4.6 Penerapan Etika Tenaga Kerja  Dalam Penerapan Upah 

Penetapan upah yang dilakukan secara musyawarah adalah perwujudan dari 

kaidah-kaidah dan sikap yang ada. Upah yang diberikan oleh petani kepada tenaga 

kerjanya didasarkan atas kesepakatan yang telah ditentukan dalam musyawarah di 

gapoktan. Penetapan upah tersebut dilakukan dengan dikumpulkannya seluruh 

gapoktan di Salatiga oleh dinas pertanian yang kemudian dinas terkait 

memberikan masukan terkait upah yang ditetapakan oleh pemerintah setelah itu 

tiap-tiap gapoktan merapatkan dengan anggotanya, apakah masukan tersebut perlu 

dilaksanakan, dilakukan penolakan ataupun dilakukan dengan beberapa perubahan 

mengingat keadaan di tiap daerah berbeda. Setelah itu keputusan diambil secara 

musyarawarah dan dilaksanakan oleh seluruh anggotanya. Menurut bapak “D” 

selaku buruh bajak sawah adalah : 

“Kalau sekarang upahnya Rp 45.000,- – Rp 50.000,- , pokoknya 
dikasih berapa-berapa saya terima, diberi makan dan rokok, ya, 
seikhlasnya. Upah tersebut sudah kesepakatan kelompok, kalau 
mencangkul Rp 20.000,- , membajak Rp 45.000,- , di rembug di 
kelompok tani”. 

 

Sedangkan menurut bapak “B” sebagai petani adalah : 

“Total upah yang dikeluarkan untuk membajak selama dua (2) hari  
adalah Rp 120.000,- yang terdiri atas Rp 45.000,- untuk upah 
membajak, membeli tembakau Rp 5.000,- tiap harinya, dan lain-lain”. 

 

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh bapak “E” sebagai ketua 

gapoktan yaitu : 

“kemarin upah buruh mencangkul Rp 22.500,- tanam atau tandur dan 
merawat Rp 20.000,- Traktor Rp 45.000,- per hari atau 1000 m2. 
Seharusnya kalau menggunakan kerbau upah berkisar Rp 45.000,- per 
hari (6 jam kerja), dan bila diperlukan waktu tambahan maka ditambah 
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Rp 7.500,- per jam atau Rp 90.000,- per sawah seluas 1000m2. Tenaga 
kerja biasanya juga diberikan tambahan upah sebesar Rp 2.500,- 
apabila tidak mendapat kiriman ( makanan yang diberikan oleh petani 
kepada tenaga kerjanya, makanan yang diberikan biasanya 
berdasarkan kerelaan si Petani. Pemberian tersebut dapat pula 
dikonversi ke dalam bentuk uang)”. 
 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

petani telah menerapkan upah yang telah diputuskan di dalam musyawarah 

kelompok tani. Keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah untuk ditaati 

atau dihormati walaupun dalam batin seorang tenaga kerja masih terdapat 

pertentangan dengan keputusan yang telah diambil oleh kelompok. Menurut 

bapak “D” mengenai penetapan upah  

“ya kalau saya menuruti kesepakatan kelompok, kalau saya anu masih 
kurang, seharusnya sekali membajak sama dengan (3) tiga kali 
mencangkul”. 
 

Sedangkan penetapan upah untuk pemanenan (moro wolu) dan “kirim” tidak 

dimusyawarahkan. Bentuk kiriman tidak dimusyawarahkan, apabila tenaga kerja 

tidak mendapat kiriman maka akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang, 

hanya kompensasi tersebut yang diatur dalam musyawarah dengan nominal Rp 

2.500,- . Kiriman tersebut bertujuan lebih akrab, tenaga kerja lebih giat bekerja 

apalagi kiriman sesuai dengan keinginan pekerja maka mereka akan malu apabila 

tidak mengerjakan dengan benar. Pelanggaran terhadap kesepakatan biasanya 

menimbulkan kritik dari tenaga kerjanya. Seringkali upah yang diberikan melebihi 

jumlah yang disepakati karena petani membutuhkan tenaga kerja. 

Pada lokasi penelitian ditemukan kebiasaan yang sudah berlangsung secara 

turun temurun tentang pembagian hasil panen yaitu moro wolu (Sistem 

pembagian hasil panen padi dengan cara membagi hasil panen yang diperoleh 

pemanen sebesar 1/8 bagian), dan sistem lebotan (Sistem tradisioanal yang 

digunakan dikalangan masyarakat petani desa dalam menentukan siapa saja yang 

dapat ikut dalam proses pemanenan, biasanya orang-orang yang dahulu turut serta 

membantu dalam mencangkul dan menanam). Sistem tersebut digunakan karena 

hasil panen tidak dijual dalam bentuk uang sehingga tiap pekerja dibayar dengan 
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beras yang berkisar 20 kg sedangkan sisanya dibawa pulang oleh petani untuk 

dibagi kembali dengan pemilik sawah dan kemudian beras tersebut disimpan 

untuk keperluan sehari-hari.  

 

 

4.6.1 Kebebasan dan Tanggungjawab 

Pada kutipan wawancara terhadap bapak “D” diatas terdapat pertentangan 

yang menunjukan bahwa tenaga kerja memiliki kebebasan dalam menentukan 

sikap, keinginan, kaidah-kaidah dan tindakannya. Taat pada aturan yang telah ada 

atau sebaliknya merupakan bentuk kebebasan. Petani bebas apabila dapat 

menyetujui ataupun menolak. Kebebasan ini memang paling jelas pada saat 

pemilihan tetapi tidak berarti peranannya paling penting adalah pada saat 

pemilihan. Kebebasan ini tidak saja menyangkut pemilihan, melainkan juga 

pelaksanaan atau dapat disebut kesetiaan akan kemungkinan yang telah dipilih 

(Bartens, 2012). 

Kebebasan senantiasa mengandaikan tanggungjawab oleh karena itu 

keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah dan telah dilaksanakan oleh 

anggotanya dapat mereka jelaskan. 

 

4.6.2 Nilai 

Kaidah kerukunan dan hormat serta sikap sepi ing pamrih tergolong sebagai 

nilai karena nilai selalu menyangkut tindakan atau nilai seseorang diukur melalui 

tindakannya maka kaidah-kaidah dan sikap yang ada dan dilaksanakan oleh 

gapoktan dan anggotanya dapat disebut sebagai sebuah nilai. 

Pada saat dilakukan musyawarah dalam penetapan upah maka musyawarah 

merupakan nilai moral, akan tetapi musyawarah akan menjadi kosong apabila 

tidak diterapkan pada nilai lain. Hal tersebut ditunjukan dengan jelas pada saat 

petani tidak dapat secara personal menetapkan upah begitu saja, upah yang akan 

diberikan sekalipun terjadi fluktuasi pada harga beras, mereka biasanya akan 

menceritakan terlebih dahulu dalam pertemuan kelompok bahwa upah saat ini 

perlu dipertimbangkan kembali karena memberatkan petani atau sebaliknya, 
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kemudian di dalam pertemuan diadakan musyawarah, diketahui pula bahwa 

kemampuan petani  dalam kelompok pun beragam, terdapat petani yang  kaya dan 

sebaliknya oleh karena itu suara dan pendapat tiap petani didengarkan sehingga 

persoalan dapat terselesaikan. Sedapat-dapatnya hasil musyawarah dilakukan oleh 

tiap petani walaupun saat itu mereka merugi, berkurangnya keuntungan, dan lain-

lain. Nilai moral diatas memiliki ciri-ciri khusus bila dibandingkan dengan nilai 

non-moral yaitu ; 1) Berkaitan dengan tanggungjawab; 2) Berkaitan dengan hati 

nurani; 3) Mewajibkan dan Bersifat formal (Bertens, 2011).  

	  


