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BAB III 

SIKAP NARIMA ING PANDUM  

PENJUAL SAYUR GENDONG DI SALATIGA 

 

A.  Sketsa Kota Salatiga 

        Kota Salatiga masuk wilayah Jawa Tengah. Secara administratif, Salatiga 

merupakan Daerah Tingkat II. Kota Salatiga terletak 42 km di Selatan kota Semarang 

dan 51 km di Utara kota Surakarta, didukung dengan sarana dan prasarana transportasi 

yang memadai menjadikan kota Salatiga mudah dijangkau. Kota Salatiga memiliki 

empat kecamatan yaitu Sidorejo, Argomulyo, Tingkir dan Sidomukti. Pemandangan 

alamnya yang indah karena terletak antara kaki Gunung Merbabu dan Gunung 

Telomoyo. Suhu udara yang sejuk rata-rata 20C-30C menyebabkan kota terasa 

nyaman. Namun demikian ada sisi lain dari realita sosial di Salatiga yang berpenduduk 

179.000 jiwa memiliki dinamika sosial yang unik. Mereka adalah Penjual sayur 

gendong sebagai salah satu bagian dari aktor pengais rejeki di kota Salatiga. 

B.     Penjual Sayur Gendong di  Salatiga  

        Penjual sayur gendong di Pasar Pagi Salatiga adalah manusia yang 

mengaktualisasikan hidupnya dengan bekerja untuk menambah pendapatan keluarga.  

Penjual sayur gendong muncul di perkirakan saat bertambahnya pasar di tanah Jawa. 

Pasar di Jawa dalam historisnya, dinamai dengan nama hari-hari Jawa, seperti  pasar 

Legi, Pahing, Wage dan Kliwon. Perkembangan jaman mengakibatkan penamaan pasar 

berubah menjadi pasar Senen, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.  Pasar 

hari-hari ini beraktivitas sesuai hari-hari tersebut dimana masyarakat dapat berbelanja. 

Pada perkembangannya lahir pasar-pasar kota yang permanen menambah besarnya 
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ruang gerak masyarakat untuk memilih tempat berbelanja kebutuhannya.  Penjual sayur  

gendong dengan membaca peluang pasar menemukan cara berjualan dengan 

menggendong sayur mayur menuju rumah-rumah penduduk. Bab tiga ini 

menggambarkan bagaimana Penjual sayur gendong memaknai idiologi narima ing 

pandum.  

C.     Hasil penelitian  

  Penjual sayur gendong sebagai informan dalam wawancara ini bekerja dengan   

memaknai idiologi narima ing pandum. 

1. Informan 1 

        Peneliti bertemu N1, alamat rumahnya di jalan pemandangan dekat kantor 

kecamatan  Sidorejo Salatiga.  N1 berumur 50 tahun, sudah berjualan sayur 

gendong selama 23 tahun. Ia tidak sekolah namun mampu mengenal jumlah uang.  

        Suami N1 berumur limapuluh tahun,  bekerja sebagai buruh tukang dan jika 

tidak ada bangunan ia menjual es dawet. Peneliti bertanya makna narima ing 

pandum sebagai Penjual sayur gendong dijawab, “Ya bekerja itu  enggak perlu 

ngoya”, (artinya jangan dipaksa atau dibuat sulit), walaupun tetangga sudah punya 

macam-macam dengan kredit, seperti kredit piring, baju, kursi ya kami enggak 

berani ngutang, Bu”.  Mereka juga mengatakan, “ Ya hidup yang sudah diberikan 

Tuhan disyukuri akan mendatangkan ketenangan batin”. Mereka mengatakan, “Ya 

rejeki tersebut dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa”. Walau persaingan berjualan 

sayur  gendong bertambah besar mereka mengatakan  tidak iri dengan rejeki orang 

lain, mereka mensyukuri rejeki yang ada walau sedikit dan banyak saingan pasar 

dalam berjualan sayur. N1 dan suaminya mengatakan, “Ya enggak usah berpikir 

rumit-rumit Bu, yang penting batin ini tenang”. N1 berharap  anak dan cucunya 

lebih baik dari dirinya dan jangan menjadi penjual sayur gendong.           
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2.   Informan 2  

         Peneliti bertemu N2, alamat dijalan pemandangan dekat kantor Kecamatan 

Salatiga. Awalnya N2 ini takut dengan wawancara ini namun setelah ibu ini 

mendapat penjelasan dari peneliti ia mengerti dan menerima peneliti kerumahnya 

untuk diwawancarai. N2 berumur 52 tahun dan berjualan selama 23 tahun.  

           Suami subjek  bekerja sebagai buruh tukang dan jika tidak ada bangunan ia 

hanya di rumah. Suami subjek adik kakak dengan suami ibu  N1. Suami ibu N2 

lebih tua dari suami Ibu N2. Mereka delapan bersaudara, tujuh anak laki-laki dan 

satu anak perempuan dan menerima tanah warisan sama banyaknya. Harta tanah 

warisan di bagi delapan anak dan luas tanah warisan orang tua sama luasnya 23 x 

25 meter².   

         N2 ini juga mengaku bahwa dia memilih sebagai Penjual sayur bakul 

gendong untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga sehari-hari. Makna narima ing 

pandum ia katakan, “Ya apa-apa disyukuri aja to Bu, rejeki sudah digariskan Tuhan 

pada setiap orang”. Ia juga mengatakan, “Hidup ya disenang-senangkanlah...Bu”.  

N2 ini tidak mau anak dan cucunya menjual sayur gendong. Ia berharap anak dan 

cucunya lebih maju dari dirinya. N2 ini juga mengatakan, “Cukup mbahnya yang 

rekoso (susah)”.  Subjek berharap anak-anak dan cucunya tidak mengalami sebagai 

Penjual sayur  gendong. N2 ini berharap keturunannya lebih baik dari dirinya.   

 

3. Informan 3 

 

          Peneliti bertemu  dengan N3, alamat rumahnya di belakang Gendongan Rt. 3, 

Rw. 3. Bang Arum Salatiga.  Ia berumur 52 tahun dan tinggal dengan dua anak 

perempuannya dan bersama satu cucu. N3 sudah bekerja sebagai Penjual sayur 

gendong selama 28 tahun. 
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         Suami subjek  bekerja sebagai buruh tukang dan jika tidak ada bangunan ia 

hanya di rumah. N3 sudah bekerja keras untuk ikut mendukung kehidupan sehari-

hari rumahtangganya, dengan berjualan sayur gendong ia dapat memberi makan 

keluarga sehari-hari. Ia juga mengaku uang sisa berjualan dapat juga dipakai untuk 

arisan lingkungan Rt. Sejak lama keluarganya juga mendukung ia berjualan sayur  

gendong.  

         N3 saat ditanyakan makna narima ing pandum dalam bekerja berjualan 

mengatakan, “Ya walau sedikit-sedikit hasilnya tapi kami mensyukurinya, yang 

paling penting sehat dan ada ketenangan batin Bu”.  N3 ini mengaku dengan 

berjualan ia bertemu banyak orang dan dapat mengatur dirinya sendiri (maksudnya 

dapat berjualan kapan saja tanpa yang mengatur gerak langkahnya). N3 berjualan 

atas kehendak sendiri dan dapat bebas kapan mau jualan atau tidak, dengan 

demikian dukungan keluarga sudah sejak dulu saat anak-anak masih kecil yang 

menunggu anak-anak di rumah adalah orang tuanya sehingga N3 dapat berjualan. 

Walau  harus bekerja setiap hari N3 ini juga berharap anak-anak dan cucunya 

jangan menjual sayur gendong. N3 berharap hidup mereka lebih baik lagi. 

 

4. Informan 4 

         Peneliti bertemu N4, alamatnya di belakang Gendongan RT. 3, Rw. 3, Bang 

Arum Salatiga. N4 berumur 52 tahun dan sudah berjualan sayur gendong selama 27 

tahun. Pendidikan N4 ini sampai pada Sekolah Dasar. N4 memiliki dua anak yang 

sudah menikah dan satu cucu.  

N4 saat di tanya bagaimana memaknai narima ing pandum dengan 

bersyukur dan menerima rejeki yang sudah Tuhan berikan setiap hari. N4 

mengatakan, “ Ya kalau Saya itu bersyukur dan berdoa pada Tuhan itu saja yang 
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jadi pegangan saya Bu”. “ Ya walau sedikit-sedikit setiap hari kan dapat memenuhi 

makan harian... gitu lho Bu” (awalnya ibu ini belum mengerti makna narima ing 

pandum, setelah dijelaskan ia dapat menjawabnya) 

         Suami subjek berumur 56 tahun  bekerja sebagai gembala sapi milik orang 

lain. Di tanah berukuran 400m² ia membangun rumahnya dari harta warisan orang 

tua. N4 ini dengan bekerja sebagai Penjual sayur gendong sangat berharap anak-

anaknya lebih baik dari dia. Ini dilihat dari pendidikan anak-anaknya yang hanya 

dua orang, yang sudah jadi guru TK dan tentara. Ia mengaku  taat beragama dengan 

ucapannya saya berdoa agar semua jadi lancar dan sukses.   

 

5. Informan 5          

         Peneliti bertemu N5, alamatnya di belakang Ramayana.  N5 berumur 50 

tahun dan sudah berjualan sayur gendong selama 28 tahun. N5 memiliki satu anak 

dan satu cucu. N5 dapat menamatkan pendidikan setingkat SD. 

N5 saat ditanya makna narima ing pandum, ia menjawab “ Ya Saya ini 

sudah berjualan dan rejeki diberikan Tuhan saya syukuri, narima dan yang paling 

penting sehat.” (Namun N5 awalnya di tanyakan seprti itu belum mengerti, sebab ia 

tidak lagi menyadari sudah menghidupi dirinya dalam arti tersebut) 

Suami subjek  bekerja sebagai pengerajin ukir huruf dan ia mengaku di 

Salatiga hanya ia satu-satunya pengerajin ukir huruf yang bahannya dari kayu. 

Suami ibu ini tergolong taat beragama dilihat dari keaktifannya pengajian di 

lingkungannya. Walau anak mereka meninggal 3 dan tinggal satu orang anak 

perempuan mereka yang disekolahkan sampai perguruan tinggi. Saat ini anaknya 

tinggal di Bogor  bersama  suaminya.  
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6.    Informan 6 

        Peneliti bertemu N6, alamatnya di Tuntang dan mengaku di daerahnya itu 

banyak yang berprofesi berjualan sayur gendong. N7 ini sudah 15 tahun bekerja 

sebagai penjual sayur gendong.  

N6 saat ditanya makna  narima ing pandum, “ ya Saya bersyukur, ya Saya 

diberi kesehatan ini Saya sudah sangat bersyukur“. N6 menjawab, “ Kalau Saya ya 

terampilnya di sini ya sudah beginilah.” 

Ia juga mengatakan,”Ya enggak usah mikir yang rumit-rumit, ntar stress 

Bu.”  Ia juga mengatakan, “Ya sejalan dengan keimanan, Saya bekerja tapi Tuhan 

yang menentukan”. Saya juga bekerja itu enggak memaksa diri, ya ora ngoyolah.” 

     7. Informan 7 

             Peneliti bertemu dengan subjek di depan rumah setiap hari jam sebelas pagi. 

N7. Alamatnya di Tuntang dan mengaku di daerahnya itu banyak warga yang 

berjualan sayur gendong. N7 ini sudah 12 tahun bekerja sebagai penjual sayur 

gendong. Ibu ini memaknai narima ing pandum, dengan bersyukur dan menjalani 

hidup apa adanya. Ia mengatakan “Saya bersyukur ya Saya diberi kesehatan ini 

Saya sudah sangat bersyukur”.   Ia juga mengatakan, “Kalau Saya ya terampilnya 

di sini ya sudah begini aja Bu, enggak usah mikir yang rumit-rumit, malah sakit 

darah tinggi nanti”. 

        Suaminya kerja buruh, anak-anak. N7 juga mengatakan, “Ya Saya  enggak 

ngoyo (tidak memaksa diri dalam bekerja), yang penting sehat”.  Ia juga 

mengatakan, “Ya dari orang tua juga bilang wong ada ya enggak ada ya narima”. 

“Kenapa enggak pake dorong Bu”, Ia menjawab, “Ya susah ini semampu Saya”. 

Umur nya 43 tahun. Penulis juga menanyakan, “Apa enggak ada paguyuban 
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penjual sayur gendong?” Mereka menjawab, “Paguyuban itu enggak ada”. 

“Penghasilan rata-rata ya.. dikit Bu, tapi cukup untuk makan harian ya sudah 

syukur”.  “Ya ada juga yang enggk bayar ya jadi amal”. 

 

8.  Informan 8 

        Peneliti berjumpa dengan  N8. Alamatnya di Blotongan dan mengaku di 

daerahnya itu yang bekerja sebagai penjual sayur gendong termasuk banyak. N8 ini 

sudah 24 tahun bekerja sebagai penjual sayur gendong. N8 ini berumur 55 tahun, 

anaknya hanya satu dan telah menamatkan SMP. N8 saat ditanya  memaknai 

narima ing pandum saat ditanya, “Ya Saya berterimaksihlah sudah seperti ini, 

menerima hidup, ya Saya bersyukur ya saya diberi kesehatan ini Saya sudah sangat 

bersyukur. Ya Saya kadang untung atau tidak, sedikit-sedikitlah sudah terimakasih 

sekali. Ia mengaku mau menerima pekerjaan Penjual sayur gendong akibat 

kekeperluan atau kebutuhan rumahtangga.  

       Suaminya hanya ngarit rumput untuk dijual. Saat ditanya apakah narima ing 

pandum diajarkan oleh orang tua, N8 menjawab, “ Ya ada tapi narima itu ya, ada 

ya enggak ada rejeki ya narima”. Kenapa enggak pake dorong Bu, ya susah ini 

semampu saya. 

9.      Informan 9   

         Penulis bertemu N9. Alamatnya Tuntang dan sudah berjualan sayur gendong 

selama 7 tahun. N9 ini memaknai narima ing pandum, dengan apa adanya, tidak 

neko-neko (macam-macam), dan sehat itu baginya sangat penting. Berjualan sayur 

gendong baginya menopang asupan makan sehari-hari. Suaminya hanya buruh 

harian lepas. Anaknya tiga orang dan masih sekolah, SD dan SMP.  
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         Saat ditanya mengapa tidak memakai dorongan, mereka menjawab , “Ya 

tidak bisa Bu dan ruwet (rumit)”. Saat ditanya apakah mereka enggak kesal karena 

ada saingan yang bersepeda motor, mereka menjawab, “Ya enggak perlu jengkel, 

rejeki itu masing-masing dan Allah yang atur semuanya.” Saat ditanya apa 

mengajari anaknya narima, sembahyang, mereka jawab, “Ya iyalah bu...”. Saat 

ditanya apakah senang dengan pekerjaannya, Ya.. kalau tidak senang enggak 

makan Bu”.     

   

10.    Informan 10 

         Peneliti berjumpa dengan N10, Alamatnya Soko Sewu. Ia sudah 25 tahun 

bekerja sebagai penjual sayur gendong. Ia juga mengatakan bahwa  rezeki itu Allah 

yang atur. Walau ada di rumahnya TV, dan  warisan tanah, Ia hanya dapat 

membangun rumah dinding beton dan lantai semen.   

          Saat ditanya, makna narima ing pandum N10 menjawab, “ Ya sudah 

menerima apa adanya, ya sudah digariskan Bu”. Dan ditanya mengapa memilih 

pekerjaan berjual sayur gendong, “Ya saya bisanya gini dan kalau tidak kerja 

enggak punya uang, dan yang penting sehat”. “Ya kalau ikut orang gaji tiap bulan, 

tapi kalau begini kan saya punya uang setiap hari. ”Bagaimana langganan Ibu, “ Ya 

baik dan ada yang memberi saya baju”. Anaknya dua orang, dan sudah berkeluarga 

dan bekerja di pabrik. Mereka tidak memiliki barang-barang rumah tangga yang 

mewah. 

 

11.  Informan 11  

 

           Peneliti berjumpa  N11. Alamatnya di Sraten Patung Gajah, N11 berumur 48 

tahun, sudah 15 tahun bekerja sebagai Penjual sayur gendong. N11 saat ditanyakan 
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dalam memaknai narima ing pandum, ia menjawab, “Ya saya mensyukuri 

kesehatan dan rejeki yang diberikan Tuhan” Peneliti menanyakan alat kerja N11, 

“Bu mengapa tidak memakai gerobak dorong, “Ya susah, ini semampu saya dan 

lebih enak menggendong”. Peneliti juga menanyakan apakah ada paguyuban 

Penjual sayur gendong, ia menjawab tidak ada. N11 ini mengaku setelah berjualan 

sayur gendong, ia  dapat menambah asupan pangan. 

         N11 mengaku dengan bersembahyang dan menerima hidup maka berjualan 

sayur gendong adalah rejeki yang patut ia syukuri. N11 juga mengatakan, “Ya 

walau sedikit-sedikit hasil dari berjualan sayur gendong dapat makan Bu”.       

 

12.   Informan 12  

         Penulis bertemu N12 Alamatnya di Blotongan dan mengaku di daerahnya itu 

banyak teman yang pekerjaannya menjual sayur gendong. N12 ini sudah 12 tahun 

bekerja sebagai Penjual sayur gendong. Ia mengatakan, “ Ya rezeki itu Allah yang 

atur”. Ia juga mengatakan bahwa anaknya dua orang dan sudah meninggal dunia. 

Rumahnya tidak ada apa-apa dan sederhana baru di bangun dengan tepas dan 

lantai semen.  N12, berjualan sayur gendong selama 12 tahun  merasa lebih enak 

menggendong saat berjualan dari pada memakai alat kerja dorongan.  

          N12 saat ditanyakan makna narima ing pandum, “Ya  menerima hidup, ya 

Saya bersyukur, ya Saya diberi kesehatan ini saya sudah sangat bersyukur. Kalau 

Saya ya terampilnya di sini ya sudah beginilah”. (Pertanyaan ini awalnya belum 

mampu dijawab sebab mereka mengatakan sudah biasa hidup narima ) 

          Suaminya kerja tukang bangunan dan bila tidak ada pekerjaan, suaminya 

mencari kerja apa saja. Saat ini ia berjualan demi mendukung kebutuhan sehari-

hari.  Saat ditanya  perkumpulan ibu-ibu yang berjualan sayur gendong ia 
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mengatakan tidak ada. Pasar Pagi Salatiga memiliki koperasi simpan pinjam 

namun N12 ini tidak mau meminjam ke koperasi pasar. Ia merasa membutuhkan 

waktu banyak jika harus meminjam ke koperasi pasar.    

B. Kesimpulan Data 

1. Makna narima ing pandum  Penjual sayur gendong 

     Penjual sayur gendong umumnya memaknai narima ing pandum dengan 

menerima apa adanya hidup yang sudah diberikan Tuhan. Mereka umumnya 

menekankan bahwa rejeki sudah ada diberikan Tuhan pada setiap orang sehingga 

manusia bekerja sudah memiliki rejekinya masing-masing. Mereka memaknai 

makna  narima ing pandum dengan tidak cemburu akan rejeki orang lain seperti, 

Penjual sayur bermotor yang sudah mendahului mereka berjualan.  Mereka 

mengatakan dengan narima ing pandum tidak akan menimbulkan stress atau 

penyakit seperti sakit jantung. 

  Penjual sayur gendong melakukan pekerjaan  dengan tekun dan disiplin 

tidak gampang menyerah walau ada untung dan rugi atau hanya berpenghasilan 

sedikit.  Mereka tidak memaksa diri dalam bekerja akan tapi menjalaninya dengan 

tekun.    

 Penjual sayur gendong dalam menjelaskan narima ing pandum tidak dapat 

menjawab dengan spontan. Mereka menjalani narima ing pandum dengan alami 

dan tidak menyadari bahwa narima ing pandum sudah menjadi milik dan hidup 

mereka.  

 

2. Keluarga 

      Keluarga Penjual sayur bakul gendong umumnya hidup sederhana. Anak-

anak Penjual sayur gendong umumnya lebih suka bekerja setelah tamat sekolah 
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dengan alasan langsung  mendapat penghasilan. Anak-anak mereka umumnya 

tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau SMA. Pekerjaan suami mereka 

umumnya buruh sehingga mendorong  Penjual sayur gendong tersebut mencari 

nafkah membantu ekonomi keluarga. Oleh sebab itu aktivitas berdagang sayur  

gendong dapat menambah ekonomi keluarga, bahkan  sebagai penyangga 

kebutuhan sehari-hari. Bekerja sebagai Penjual sayur gendong adalah kegiatan 

utama bagi  mereka. Hal ini terlihat dari kegiatan berjualan sayur umumnya 

sebagai mata pencaharian mereka satu-satunya dalam arti terus menerus 

dilakukan.  

        Rumah yang mereka tempati umumnya dibangun atas usaha yang keras, 

dengan tangan sendiri membangunnya atau dengan bantuan saudara. Mereka 

umumnya membangun rumah di atas tanah warisan orang tua pihak suami dengan 

alasan pihak istri tidak punya apa-apa. Usaha membangun ekonomi keluarga dan 

tempat tinggal mereka lakukan selama puluhan tahun menghasilkan lantai 

keramik, TV, kulkas yang punya kulkas dan membesarkan anak-anak. 

 

3. Pasar Pagi Salatiga  

        Pasar  pagi Salatiga terletak di jalan  Sudirman dan luasnya lebih kurang 

1200m². Kegiatan di pasar pagi ini sudah ada mulai dari jam 01.00 pagi. Keadaan 

pasar pagi ini terus berlangsung sampai jam 07.00 WIB Kegiatan di pasar ini 

memperlihatkan  kesibukan yang cukup penting bagi kebutuhan pangan kota 

Salatiga khususnya. Sebab pasar pagi ini lebih memberi tempat pada kebutuhan  

pangan  penduduknya.  Pasar pagi ini menjadi tujuan Penjual sayur  gendong 

dalam membeli kebutuhan dagangannya dan didistribusikan menurut jalur jalan–

jalan yang dia tempuh menurut tempat yang sama setiap hari. 
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         Pasar pagi Salatiga sebagai tempat aktivitas pendistribusian barang 

dagangan sudah dimulai dari jam satu pagi diketahui dari Penjual sayur dengan 

alat sepeda motor. Peneliti sudah mengunjungi pasar tersebut pada jam 03.30 

pasar sudah ramai sekali. Pendistribusian ini datang dari daerah-daerah  seperti  

Kopeng dan  Bandungan sekitarnya. Barang-barang dagangan sayur mayur seperti 

kentang, wortel, kol, saledri, luncang, tomat, cabai rawit, brokoli, jipang,  Jenis 

ikan, tempe tahu, dll. Kegiatan di pasar ini berakhir pada jam 07.00 WIB pagi 

dengan suara sirine pertanda jam pasar pagi berakhir. 

 

4. Kegiatan dalam Rute Kerja 

       Penjual sayur  gendong membeli bahan dagangannya di pasar pagi Salatiga 

umumnya, mereka mulai berbelanja dari jam lima pagi. Mereka memilih 

dagangannya sesuai pesanan pembeli atau sesuai keadaan sayuran yang lebih 

murah harganya pada saat ia membeli sayur tersebut. Mereka melakukan 

pekerjaan berjualan sayur mayur, rata-rata bangun antara jam 03.00 WIB dan jam 

04.00 WIB pagi dan berangkat ke pasar jam 05.00 WIB pagi, dengan terlebih 

dahulu menyiapkan rumah, memasak sarapan bagi keluarganya. Ketika mereka 

berbelanja di pusat pasar, mereka mengaku setelah belanja mereka menunggu 

sampai jam yang biasa mereka gunakan untuk berjualan ada yang jam 06, 07, 08 

WIB pagi dan mulai bergerak menuju jalur-jalur yang sudah dilaluinya. Jalur 

tersebut terus dilalui sepanjang tahun. Lebih kurang 5 km mereka berjualan sayur. 

           Mereka berpenghasilan perhari rata-rata dari untung bersihnya Rp 10.000 – 

Rp. 30.000,- Modal berjualan mereka  meminjam dari PKK dan rentenir ada juga 

modal sendiri. Mereka juga meminjam mulai dari Rp.150.000,- sampai Rp. 

300.000,- dan biasanya mereka mencicil atau mengembalikannya Rp.8.000,- 
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perhari. Pengeluaran mereka juga tidak menentu, terkadang ada  “yang punya 

kerja”
1
, kemalangan. Mereka mengikuti kegiatan Rt. dan Rw., pengajian adalah 

bagian pengeluaran mereka.  

                   Langganan ini biasanya sudah biasa membeli sayur mereka dan terkadang 

ada kerjasama antara Penjual sayur gendong dengan langganan baik dalam 

memesan sayur atau penjual sayur membantu langganan seperti yang dilakukan 

oleh informan di warung makan dengan membantu memotong sayur atau 

membersihkan bahan makanan yang akan di masak. Penjual sayur gendong akan 

berhenti berjualan pada jam yang biasanya dia lakukan. Mereka akan melayani 

pembeli datang kerumah jika masih ada sayur yang belum laku. Mereka juga 

menerima pesanan pembeli atau pelanggan jika meminta sayur mayur yang 

dibutuhkan. Umumnya harga jual dagangan mereka dengan yang beroda dua atau 

empat tidak jauh beda.  

5. Alat-alat Kerja 

        Penjual sayur gendong  ini memakai alat dalam melakukan pekerjaannya.  

Tenggok dengan diameter 85 cm adalah tempat utama sayur mayur yang akan 

dijual. Tenggok ini memiliki daya tahan enam bulan  dengan demikian tenggok 

dapat diganti dua kali dalam setahun. Bahkan ada Penjual sayur gendong 

mengaku mengganti tenggok sayur sebanyak empat kali dalam setahun karena 

tenggoknya tidak enak dipakai kalau sudah tidak keras.  Harga tenggok utama ini 

berkisar Rp 25.000,-/ satu . Alat yang lain adalah rege  yang lebih pendek dengan 

anyaman bambu dengan diameter alas 50 cm dan tinggi 25 cm, diameter atas 75 

cm  alat ini di taruh di atas tenggok menjadi satu dengan tenggok.  Harga beli rege 

yang lebih pendek ini Rp. 15.000. Alat yang lain adalah keranjang plastik yang 

                                                           
1
 Yang punya kerja sama dengan hajatan, seperti mengkitankan,  mantenan dan lain-lain. 
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dijinjing gunanya tempat barang jajanan pasar seperti kue, susu kedelai, lemper, 

kue kacang dan sesuai kebutuhan pembeli. 

                 Pakaian Penjual sayur  gendong ini sederhana, umumnya memakai baju yang 

tidak baru, bercelana pendek di bawah lutut agar mudah berjalan dan memakai 

tutup kepala kalau panas terik. Mereka juga memakai selendang lurik yang 

berfungsi menggendong tenggok sayur mereka. Selendang ini atas pengakuan 

mereka diganti sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun. Harga selendang 

tersebut Rp. 15.000,- per potong. Ujung selendang lurik ini umumnya di lipat dan 

dijahit dengan panjang 10 cm diberi lubang atau retsleting untuk menyimpan uang 

saat berjualan. Alas kaki yang digunakan adalah sendal jepit dengan alasan lebih 

enak untuk berjalan saat berjualan sayur.                 

 


