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BAB IV 

TINJAUAN KRITIS TERHADAP IDIOLOGI NARIMA ING PANDUM DALAM 

ETHOS KERJA PENJUAL SAYUR GENDONG 

           

          Bab empat memberi ruang analisa tinjauan kritis terhadap idiologi narima ing 

pandum pada Penjual sayur gendong di Salatiga adalah suku Jawa. Orang Jawa 

umumnya selalu mengatakan bahwa mereka adalah keturunan leluhur Jawa. Leluhur 

Jawa adalah  orang yang bebadra (mendirikan ) tanah Jawa. Selain dari memiliki 

bahasa yang khas yaitu bahasa Jawa  mereka memiliki budaya yang khas seperti ide-

ide, sistem tingkahlaku seperti yang dikatakan Koentjaraningrat. Penjual sayur gendong 

adalah bagian dari orang Jawa yang memiliki ide-ide dan cara kerja  yang khas. 

 

A.  Narima Ing Pandum Dalam Makna  Idiologi Penjual Sayur Gendong 

          Koentjaraningrat  mengatakan bahwa adat istiadat adalah wujud ideal dari suatu 

kebudayaan dan berfungsi sebagai dasar tingkah laku manusia. Salah satu dari adat 

istiadat adalah tingkat norma-norma dan  munculnya idiologi narima ing pandum. Hal 

ini tampaknya terlihat dalam kekhasan orang Jawa yang tidak dapat dipisahkan dari 

alam dan Tuhan, mereka idealnya menyatu dengan Tuhan (kawula manunggaling 

Gusti). Manusia Jawa tampaknya dalam proses penyatuan ini idealnya selalu pada 

posisi menerima apa yang terjadi pada dirinya dan mensyukuri rejeki yang diberikan 

Tuhan. Penjual sayur gendong memaknai narima ing pandum dan menjadi idiologi 

yang menggerakkan mereka di dalam bekerja.  

         Penulis saat menanyakan makna narima ing pandum, umumnya Penjual sayur 

gendong tersebut tidak  menjawab secara spontan.  Namun saat ditanya dengan contoh 
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apakah mereka tidak mau memilih pekerjaan yang lain mereka akan menjawab, “Ya 

mau apalagi”, ”Saya menerima ini semua dan mensyukuri pada Tuhan, pekerjaan ini 

sudah jodoh Saya”, “Saya bisanya cuma ini”. Tampaknya mereka sudah menghidupi 

idiologi narima ing pandum  dan tanpa menyadarinya menyatu dalam diri dan 

pikirannya. Hal ini dapat terlihat dalam   sikap narima  tahan bertahun-tahun berjualan 

sayuran, mereka mengaku narima rejeki yang ada setiap hari, mensyukuri rejeki yang 

sudah diberikan Tuhan, tidak iri pada rejeki orang lain, tidak memaksa diri (ngoyo) 

dalam bekerja dan mensyukuri akan kesehatan yang ada. Penulis menemukan bahwa 

yang mereka maksud narima,  pasrah, tidak ngoyo (tidak memaksakan diri) menerima,  

bersyukur  adalah sama dengan narima ing pandum. Acep Rahmatulah mengatakan arti 

Narima ing pandum adalah, setiap manusia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Namun di antara manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai bagian 

yang berbeda-beda, yang disebut juga beda-beda panduming dumadi, sementara 

kesadaran akan perbedaan itu disebut narima ing pandum. Tampaknya Penjual sayur 

gendong memaknai narima ing pandum dengan bekerja setiap hari dan Tuhan yang 

memberikan rejekinya (N1-8)    

         Penjual sayur gendong adalah bagian komunitas budaya Jawa yang mengaku 

memaknai hidup dalam bekerja dengan mensyukuri dan menerima semua dari Tuhan. 

Hal ini dapat terlihat dari mereka saat mampu berinteraksi dalam struktur sosialnya 

sepanjang tahun berjualan dan dengan jalur yang sama. Seperti yang dikatakan oleh 

Frans Magnis,  bahwa falsafah hidup narima ing pandum dalam arti mensyukuri dan 

menerima hidup dari Tuhan, umumnya adalah benteng mempertahankan  hidup. Hal ini 

hendak mengatakan bahwa warisan moral dalam sikap narima ing pandum  mampu 

menggerakkan mereka bertahan dalam aktivitas yang sama dalam jangka waku terus 

menerus dan tak berhenti. Sehingga bagi mereka bekerja setiap hari dan terus bekerja 
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tanpa lelah menggendong sayur mayur adalah alami dan sudah biasa, muncul dari 

makna narima ing pandum tersebut.  

         Idiologi narima ing pandum ini dimulai dalam   ajaran keluarga seperti pengakuan 

informan N7 dan N8. Salah satu ajaran dari orang tuanya adalah, ”Ada atau tidak ada 

rejeki, hidup ya narima sebab sudah digariskan Tuhan”. Tampaknya falsafah narima ini 

menjadi nyata dalam menata rumahtangga yang sederhana  dengan apa yang sudah 

mampu mereka lakukan. Rumah dan isi yang sederhana mewarnai cara mereka 

memaknai, narima ing pandum. 

Penjual sayur  gendong ini mengaku bahwa hidup yang sudah diberikan Tuhan 

dengan mensyukuri akan mendatangkan ketenangan batin. Ketenangan batin ini 

nampak dari cara mereka melakukan ibadah sembahyang secara rutin dan bekerja tdak 

ngoya (memaksa diri) (N1-12). Pola pikir orang Jawa merupakan garis-garis hidup yang 

harus dijalani dengan baik dan senada dengan falsafah hidup. Pola pikir Jawa  

menunjuk pada penalaran yang lebih didasarkan pada penghayatan dan pengamalan dari 

sistematisasi rasional logisnya. Pandangan Mulder (1986:48) cara berpikir orang Jawa 

merupakan perbuatan mental  yang menertibkan  gejala-gejala dan pengalaman  agar 

menjadi jelas. Pola pikir manusia dan asah budi orang Jawa senantiasa mendambakan 

keselamatan dan kesejahteraan yang manisfestasinya dari proses berpikir  tampak pada 

pandangan hidup manusia Jawa. Pola pikir Penjual sayur gendong tampaknya dalam 

keseharian segambar dengan idiologi narima ing pandum. Sehingga pandangan hidup 

narima ing pandum  ini dekat dengan pengalaman batin Penjual sayur gendong.  

Seseorang dalam penghargaannya tidak semata-mata karena hasil materi namun 

lebih dititikberatkan pada aspek usaha dan prosesnya. Dengan bersikap narima ing 

pandum seseorang tidak akan ngoyo di dalam mengejar harta benda, di sini yang 

dipentingkan adalah kerja dan pasrah kepada panduming dumadi. Tampaknya narima 
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ing pandum ini menjadi utuh dalam diri dan jiwa orang Jawa dan menjadi idiologi 

hidup yang diajarkan terlihat dalam keluarga. Penjual sayur gendong menerima apa 

yang menjadi milik mereka seperti hasil penjualan sayur mayur tampaknya adalah 

aplikasi dari makna narima ing pandum yang menjadi idiologi mereka. 

 Penjual sayur gendong di Salatiga adalah satu bagian kecil yang memiliki  

idiologi Jawa dalam bekerja. Penjual sayur gendongan memiliki norma moral yang 

tampaknya terlihat secara khas pada saat mereka bekerja dan mengatakan narima, 

pasrah, tidak ngoyo (tidak memaksakan diri), ikhlas dan bersyukur atas rejeki yang 

diterima setiap hari. (N1-12) 

         Penjual sayur gendong memaknai idiologi narima ing pandum dapat di 

simpulkan: 1. Tampaknya kata narima ing pandum di sini sebagai sikap hidup yang 

alami dan menjadi nilai-nilai pegangan mereka dalam berjualan, bersosial dan 

mengatasi hal-hal sulit. Hal ini dapat dilihat dari sikap mereka yang khas dalam 

menjalani pekerjaan berjualan menerima pembeli dengan sabar, mensyukuri setiap 

rejeki dalam untung dan rugi setiap hari sebab datangnya dari Tuhan. 2. Mereka tidak 

perlu memaksa diri dalam bekerja mencari rejeki sebab semuanya telah diatur Tuhan 

(proses dari manunggaling Gusti), menerima apa adanya dan dengan narima mereka 

berharap memiliki kesehatan dan ketenangan batin. Hal ini menjadi idiologi Narima ing 

pandum dalam diri Penjual sayur gendong dan dapat dikatakan yang mengatur cara 

tindak Penjual sayur gendong berjualan dan semua aspek hidupnya. Kesimpulan ini 

dekat dengan teori dalam Bab dua mengenai narima ing pandum, namun bagi Penjual 

sayur gendong narima ing pandum sudah menghidupi dirinya secara alami dan biasa. 

B.  Pengaruh Narima Ing Pandum Dalam  Cara Kerja  Penjual Sayur Gendong 

        Manusia memiliki korelasi kerja antara nilai hidup dalam budaya, pekerjaan 

menjadi penting karena memberi makna hidup manusia dengan alamnya dan menjadi 
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nafas hidup mereka. Sikap narima berarti menerima  segala apa yang mendatangi kita, 

tanpa protes dan pemberontakan. Cara kerja Penjual sayur gendong ini tampaknya ada 

dalam narima ing pandum, dengan menerima mereka mampu berjualan, memiliki daya 

untuk membeli bahan dagangannya di pagi hari, memiliki relasi dengan langganan 

sebagai cara mereka menjual sayur mayur dan pulang bekerja dengan waktu yang sama 

setiap hari. 

        Nilai narima ing pandum tampak pada bekerja tidak perlu memaksa diri (ngoyo). 

Seperti yang dikatakan Penjual sayur gendong  dalam keluarganya (N1). Peneliti dalam 

pembicaraan dengan mereka umumnya mengatakan,”Hidup enggak perlu ngoya”, 

artinya jangan dipaksa, walaupun tetangga sudah punya macam-macam dengan kredit, 

seperti kredit piring, baju, kursi kami sekeluarga enggak berani Bu, katanya. Mereka 

umumnya bekerja bukan sekedar agar makan namun disisi lain mereka bekerja 

menemukan relasi sosial. 

         Nilai narima ing pandum juga tampak pada hasil bekerja Penjual sayur gendong 

diterima dan disyukuri. Bagi keluarga ini menerima hasil dari berjualan sayur  

gendongan berapapun hasilnya sudah sangat bersyukur, sebab  rejeki tersebut dari 

pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Walau persaingan berjualan sayur gendong 

bertambah besar mereka tidak iri dengan rejeki orang lain, mereka mensyukuri rejeki 

yang ada walau  banyak saingan pasar dalam berjualan sayur. 

         Penulis melihat mereka umumnya  tidak mau membebani pikirannya dengan hal-

hal rumit jika sudah dapat makan, anak sudah sekolah bagi mereka sudah cukup dan 

tidak perlu merasa iri dengan rejeki orang lain. Mereka menjelaskan bahwa dalam 

mencari rejeki itu sudah ada jatah setiap orang. Penjual sayur gendong umumnya tidak 

memaksa diri dalam mencari rejeki bagi mereka yang penting sehat dan bahagia. 
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         Masyarakat Jawa mengatakan bahwa manusia bisa dikatakan sudah bermoral 

apabila telah memegang teguh dan memiliki sikap hidup  panca sila  atau lima 

pedoman yang harus dimiliki seseorang agar menjadi manusia terpuji. Kelima pedoman 

itu adalah sebagai berikut. Rila (keikhlasan menyerahkan segala milik kepada Tuhan), 

Narima (tidak iri dengan rejeki orang lain dan bersyukur kepada Tuhan), Temen ( tepat 

janji), Watak/sabar, Budi luhur. Tampaknya dalam cara kerja Penjual sayur gendong 

dipengaruhi oleh narima ing pandum namun pada praksisnya sikap lima pedoman 

tersebut sedikit banyak mempengaruhi mereka. Hal ini terlihat dari kesabaran menjalani 

pekerjaan, sabar dan ihklas menerima pembeli yang terkadang tidak membayar apakah 

karena lupa, sengaja, pindah bahkan meninggal. Mereka menyebutnya jika tidak 

menerima uang pembayaran dari pembeli  sebagai amal (N6). Mereka berusaha 

menepati janji dalam transaksi dengan pembeli dan mewarnai budi luhur mereka. 

Namun tampaknya sikap narima ing pandum lebih mempengaruhi mereka dalam cara 

kerjanya sebagai Penjual sayur gendong.  

 

1.   Kerja 

         Kerja menyatu dengan keberadaan manusia sebab tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dan dapat dikatakan kerja adalah wadah bagi pembentukan diri 

manusia dalam membangun dunianya. Namun tidak semua aktivitas dapat dinyatakan 

sebagai kerja atau pekerjaan. Tiga faktor yang memperlihatkan apakah sebuah kegiatan 

dapat disebut sebagai kerja atau pekerjaan seperti yang dikutip Kasdin Sihotang dari H 

Arvon. 

       Pertama, manusia melakukan aktivitasnya dengan intensif  yaitu pikiran, kehendak 

dan kemauan bebas. Penjual sayur gendong dalam pekerjaannya tidak dilakukan dengan 

asal-asalan hal ini terlihat dari sikap mereka menyiapkan waktu yang disiplin, jalur 



58 
 

kerja yang pasti mempertahankan langganan dan  pembeli pada jam yang sama setiap 

hari. Sikap Penjual sayur gendong yang tidak ngoya dan narima memiliki kedekatan 

dalam bekerja. Bahkan juga terkait dengan usaha-usaha mencapai suatu tujuan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari namun tidak  memaksakan diri 

         Jika dikatakan bekerja memikirkan pencapaian hasilnya, merencanakan 

pengembangannya, menentukan keputusan atas hasil yang dicapainya, memilih mana 

yang baik dan mana yang buruk. Penjual sayur gendong tidak menetapkan hasil 

kerjanya atau tidak menargetkan perkembangan jualannya. Ia mensyukuri dan 

menerima berapapun hasil yang di bawa pulang, untung atau rugi mereka tetap 

mensyukurinya. Penjual sayur gendong melibatkan cita, karsa dan rasa namun tidak 

tampak menonjol sebab bagi mereka cukup apa yang dijual dan apa yang diterima 

sudah bersyukur. Penjual sayur gendong melihat bahwa apa yang mereka dapat melalui 

berjualan sayur adalah patut disyukuri dari Tuhan.   

         Kedua, hasil yang bermanfaat. Penjual sayur gendong dengan berjualan tentunya 

mendapat manfaat baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun 

memenuhi rasa sosialitasnya. Keluarga mereka dapat membantu ekonomi keluarga 

dengan membawa hasil jualan mereka. Jika jualan ada yang sisa justru menjadi lauk 

pauk keluarga sebagai manfaat di saat tidak laku. Mereka memiliki hubungan sosial 

yang dekat khususnya dengan pelanggan mereka. 

          Ketiga, mengeluarkan energi. Kerja itu memerlukan tenaga menunjukkan bahwa 

pekerjaan selalu melelahkan. Berdasarkan faktor ini, aktivitas santai atau tanpa 

menguras tenaga tidak bisa dianggap sebagai kerja atau pekerjaan. Kerja justru 

menghabiskan energi. Manusia saat bekerja memiliki sehimpunan motif yang kompleks 

dan memiliki pilihan menggunakan alat-alat dalam bekerja. Penjual sayur gendong jelas 
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mengeluarkan tenaga yang besar saat bekerja. Mereka berjualan dengan berjalan 

sepanjang jalur yang telah menjadi jalan yang setiap hari dia lakukan, baik hujan atau 

panas terik lebih kurang lima  sampai lima belas kilo meter setiap hari.  

         Tiga dimensi kerja manusia dapat dilihat dari uraian di bawah ini yang tentunya di 

analisa dari Penjual sayur gendong: 

         a. Dimensi Personal  

          Manusia bekerja memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri dan dapat juga 

dikatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia  karena melekat dalam tubuh 

manusia. Penjual sayur gendong bakul gendong dengan idiologi narima ing pandum  

dimulai dari dalam keluarga dimana suami dan anak-anaknya menghargai Penjual sayur 

gendong dengan memberikan ijin bekerja di luar rumah mulai jam lima pagi sampai 

jam empat sore. Penjual sayur gendong ini juga menghargai anak dan suaminya dengan 

memberi hasil jualannya sebagai asupan makanan oleh mereka setiap hari tanpa 

memperhitungkan jerih lelahnya bekerja.  

 

b. Dimensi Sosial 

              Manusia bekerja bukan hanya sebagai pengungkapan diri namun ia juga 

sebagai mahkluk sosial sebab hakekatnya manusia adalah mahkluk sosial. Martin 

Heideger mengatakan bahwa manusia adalah hidup bersama dengan orang lain.   

             Penjual sayur  gendong  adalah manusia yang memiliki sosialitas keterbukaan  

dalam narima ing pandum. Hal ini terlihat dari menjajakan sayur mayur seperti saat 

meneriakkan sayur di depan rumah-rumah pembeli yang mungkin saja masih tidur 

atau rumah yang terbuka dijawab dengan boten. Mereka juga  menawarkan 

dagangannya dengan sabar menunggu pembeli yang memilih dagangannya. Mereka 
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juga terbuka dan menerima permintaan pembeli yang mencoba membeli dengan 

berhutang. Walau terkadang ada pembeli tidak lagi membayar karena meninggal dan 

meninggalkan hutang, pindah rumah, lupa membayar atau sengaja lupa membayar 

dengan alasan sudah membayar. Mereka juga memiliki hubungan baik dengan 

langganannya dimana langganan tidak sekedar membeli namun memiliki keterikatan 

hubungan kemanusiaan. Seperti langganan yang memberi baju pada Penjual sayur 

gendong (N10). 

c. Dimensi Etis 

             Nilai etis merupakan landasan vital untuk mewujudkan dimensi personal dan 

dimensi sosial kerja. Aspek etis ini justru memiliki posisi vital, karena aspek ini akan 

membuat pekerjaan bermakna  bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan 

demikian ada tiga nilai-nilai etis dalam pekerjaan. 

              Pertama, keadilan. Setiap pribadi dalam bekerja memiliki kewajiban untuk 

menghargai hak-hak dari orang lain. Keadilan merupakan moralitas jiwa yang 

mampu menjaga keseimbangan. Penjual sayur gendong tidak akan mau menjual 

barang yang sudah dipesan pembeli pada pembeli yang lain.  

             Kedua, tanggungjawab. Penjual sayur  gendong tidak hanya menyangkut 

terbuka pada orang lain saat mereka berjualan, tetapi juga tugas sebagai satu 

tanggungjawab. Tampaknya Penjual sayur gendong mengambil satu tugas dan 

tanggungjawab memenuhi kebutuhan rumahtangga dalam hal makan sehari-hari. 

Tugas tersebut tampaknya menjadi tanggungjawab Penjual sayur gendong ini terlihat 

dari ucapan mereka, “ Ya buat makan harian dapatlah Bu”. 

               Ketiga, kejujuran. Prinsip ini adalah yang utama dan paling penting yang 

harus dimiliki seorang pekerja. Orang yang memiliki kejujuran tidak akan menipu 

orang lain. Penjual sayur gendong umumnya dalam berjualan memiliki kejujuran, 
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mereka akan hati-hati dalam mengembalikan dan menerima uang pembelinya. 

Sehingga dapat bertahan dengan langganan-langganan mereka sepanjang tahun.            

 2.   Ethos Kerja 

           Frans Magnis Suseno menjelaskan kata “ethos” adalah sikap dan kehendak. 

Tampaknya Penjual sayur gendong memiliki ethos kerja narima ing pandum. Hal ini 

terlihat dalam menjalankan pekerjaan sebagai Penjual sayur gendong selama bertahun-

tahun walau penghasilannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Penjual sayur gendong 

memilih pekerjaan tersebut merupakan sikap yang dikehendakinya dan sikap moral 

dalam idiologi narima ing pandum menyatu dalam tindakan bekerja sebagai wujud 

ethos kerja mereka. 

         Seperti yang dikatakan Frans Magnis bahwa ethos menekankan sikap itu sudah 

mantap dan “biasa”, sesuatu yang nyata-nyata mempengaruhi yang menentukan 

bagaimana saya atau sekelompok  orang mendekati dan melakukan sesuatu. Maka sikap 

ethos  mengungkapkan semangat dan sikab batin tetap seseorang atau sekelompok 

orang sejauh dalamnya termuat tekanan-tekanan moral. Dengan demikian ethos tidak 

dapat di paksa apakah dimiliki atau pun tidak.  Ethos pertama-tama adalah istilah 

deskriptif, jadi ethos menggambarkan sikap mental yang ada. Penjual sayur gendong 

memiliki sikap mental yang menerima apa adanya sepanjang tahun dalam bekerja 

menjual sayur mayurnya. Sikap ini sudah biasa akibat dari ajaran dalam keluarga, 

budaya dan agama. 

         Tetapi karena dalam melakukan pekerjaan atau profesi  ( ehtos pekerjaan, ethos 

profesi) atau dalam menjalankan hidup ( ethos hidup kelompok sosial tertentu) kita 

mengharapkan atau bahkan menuntut adanya sikap tertentu dan menilai sikap-sikap 

tertentu sebagai tidak memadai, kata ethos lantas juga mendapat arti normatif sebagai 

sikap kehendak yang dituntut agar dikembangkan. Namun mereka sebagai Penjual 
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sayur gendong tampaknya secara umum tidak mengembangkan kreatifitas dalam 

berjualan sayur gendongnya. Seperti ucapan-ucapan, “Ya bisanya begini, susah jika 

pakai dorongan”. Alasan ini tampaknya muncul dari zona nyaman mereka yang biasa 

menerima apa adanya. 

          Ethos tidak lepas dari tanggungjawab moral agar apa yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan. Frans mengamati bahwa ada ethos kerja asli Indonesia. 

Dengan kata lain Frans melihat bahwa orang Indonesia sudah memiliki ethos kerja yang 

khas dari karakternya sendiri. Penjual sayur gendong memiliki kekhasan dalam menjual 

sayur gendong, berangkat dari rasa tanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan asupan 

pangan keluarga. 

         Frans mengatakan bahwa ethos mengungkapkan  semangat dan sikap batin tetap 

seseorang atau sekelompok orang sejauh di dalamnya termuat tekanan-tekanan moral 

dan nilai-nilai moral tertentu. Penjual sayur gendong tampaknya memiliki sikap batin 

yang tenang dan tidak neko-neko (macam-macam) dalam keinginan yang dipengaruhi 

sebagian besar dari makna narima ing pandum.  

          Masalah ethos kerja tidak dapat diindoktrinasikan. Ethos kerja dapat muncul jika 

ada kesempatan, penghargaan sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, pandangan-

pandangan dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri ia dengan sendirinya akan bekerja 

dengan rajin, teliti setia dan inovativ. Penjual sayur gendong mengambil kesempatan 

atau peluang bekerja di bidang berjualan sayur mayur dan menggendongnya sejalan 

dengan waktu dan tempatnya. Penjual sayur gendong dalam sikap narima, tidak berarti 

harus diam saja, pasif dan menunggu bola tanpa usaha. Mereka jelas mencari 

kesempatan dimana peluang di tengah pasar modern dan manusianya. 

         Mereka tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam bekerja 

dengan mengatakan, “Ya kita bekerja tapi Tuhan sudah menggariskan rejeki kita.” Hal 
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ini sesuai dengan teori di Bab dua, narima bukan prinsip hidup fatalistik namun dalam 

segala upaya kehidupan harus selalu  berusaha keras, lalu bersandarkan ke hubungan 

vertikal. Kalau sudah berupaya sekuat tenaga, Tuhan akan mengubah nasib atau belum, 

semuanya hak Tuhan.  Semua tingkah lakunya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. 

Seseorang yang teosentris selalu menerima hidupnya dengan senang hati, sebab ia 

berpendapat bahwa nasib baik maupun nasib buruk yang diterimanya berasal dari 

Tuhan tentu selalu berkehendak baik.  

         Penjual sayur gendong tampaknya memiliki ethos kerja yang dipengaruhi idiologi 

narima ing pandum. Mereka dalam memaknai narima ing pandum saat bekerja tidak 

lepas dari hubungan vertikalnya. Penjual sayur gendong memiliki ethos kerja narima 

ing pandum tidak lepas dari kebutuhan hidup setiap hari. Ethos kerja narima ing 

pandum tampaknya mendasari cara kerja mereka. 

3.   Kritik  Idiologi Narima Ing Pandum 

         Etika beranjak dari sikap moral yang sudah mapan dan membutuhkan kritik yang 

membangun seseorang atau sekelompok komunitas yang didominasi dari cara pandang 

hidupnya salah satunya dalam suku Jawa adalah narima ing pandum. Penulis 

mengatakan berdasarkan teori idiologi peyoratif maka narima ing pandum adalah 

idiologi yang  mendominasi cara hidup Penjual sayur gendong. 

         Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan-permasalahan moral dan 

mengkritisinya agar terjadi perubahan pada arah yang lebih baik. Moral sebagai bagian 

dalam idiologi yang menggerakkan manusia dalam apapun termasuk bekerja. Idiologi 

dipahami yang dimaknai dan diyakini  merupakan tujuan nilai-nilai konsep yang 

digunakan sebagai, karakter, watak, simbol dan lain-lain. Penjual sayur gendong dalam 

idiologi narima ing pandum mengalami kebekuan kesadaran dalam dirinya sendiri 
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untuk berubah dalam sikapnya atau berkembang dengan mengatakan, “Ya, mau apalagi, 

sudah begini dari dahulu, Saya tidak dapat melakukan yang lain” (N1-12). 

a. Idiologi Deskriptif 

           Ideologi dalam deskriptif ini yang bersifat diskursif bersifat seperti konsep, ide 

dan keyakinan. Kalau mengenai karakteristik, ritual sikap, aktifitas kesenian, dan lain-

lain terkandung dalam elemen non diskursif. Oleh karena itu agama dapat disebut 

bagian dari idiologi suatu kelompok. Penjual sayur gendong dalam ajaran agama 

dengan mengatakan semua ini sudah di gariskan Tuhan atau sudah takdir. Aksi atau 

tindakan hal ini menunjukkan idiologi yang mempengaruhi sikap mereka dalam 

memandang pekerjaan dan rejeki seolah-olah tidak perlu diubah dan tampaknya mereka 

larut di dalam idiologi agama dan budaya ini. Agama dengan atas nama Tuhan dan 

budaya dalam idiologi Narima ing pandum dapat dikatakan sebagai world view Penjual 

sayur gendong, terlihat dari aksi mereka saat berjualan tidak mau menempuh cara yang 

lain dalam berjualan dengan alasan sulit. Hal ini menunjukkan world view tersebut 

menghambat kemajuan mereka atau world view tersebut tidak menjadikan mereka 

berani melangkah maju. Contohnya dengan merubah cara berjualan memakai gerobak, 

sepeda, atau sepeda motor mereka tidak mencobanya. 

b. Idiologi Peyoratif 

       Idiologi Peyoratif ada tiga yaitu: 

b.1. Adanya kesadaran idiologis yang salah dalam doktrin agama, terlihat jelas dari 

Penjual sayur gendong mengungkapkan dirinya dengan mengatakan,”Ya saya sudah 

berdoa Tuhan yang menentukannya, saya bekerja Tuhan sudah memberikan rejeki 

bagi setiap orang, ini semua sudah digariskan dari Tuhan”.(N1-12)  Idiologi yang 

peyoratif dari agama dan budaya dapat menghalangi pintu masuk ke dunia yang 

lebih maju, pasrah, narima, mau apalagi, rajin sembahyang, mendapat ketenangan. 
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Penjual sayur gendong ada pada posisi statis dan tidak berdaya, dalam 

mengembangkan diri. Penjual sayur gendong ini hidup pada idiologi Jawa yang 

narima ing pandum. Penjual sayur gendong dalam makna narima, mereka 

tampaknya memaknai narima ing pandum sebagai tolak ukur dalam menjalani hidup 

dalam perwujudan berjualan sayur gendong. Penjual sayur gendong dalam 

pengakuannya tidak akan makan jika tidak bekerja (N8-12). Narima berarti pasrah 

dalam menjalani hidup, ideologi narima ini menjadi peyoratif jika kesadaran 

seseorang sebatas apa yang terjadi pada dirinya adalah takdir yang tidak dapat 

diubah lagi. Penulis menganggap hal ini menjadi kesadaran semu dan menimbulkan 

keterbelakangan yang terpusat pada idiologi narima ing pandum yang mendominasi 

hidup mereka.  

b.2.  Adanya kesadaran idiologi fungsional yang salah. Hal ini dapat dilihat dalam 

bentuk kepentingan yang melegitimasi dan mendukung kemapanan atau 

hegemoni, kedudukan, yang lebih tinggi melakukan penindasan. Penjual sayur 

gendong didominasi oleh idiologinya sendiri. Mereka menganggap bahwa dengan 

adanya penerimaan hidup apa adanya akan mendatangkan ketenangan batin, 

sementara dilain pihak mereka mau keturunannya lebih baik dari diri mereka 

bahkan jangan jadi Penjual sayur gendong. Dalam hal ini fungsi narima ing 

pandum menjadi salah. 

   b.3.  Adanya kesadaran yang salah sejak awalnya. Penjual sayur gendong tampaknya 

sudah menadapat warisan budaya narima ing pandum, hal ini terlihat saat 

ditanyakan arti narima ing pandum mereka tidak spontan menjawab namun sudah 

ada dalam tindakan mereka. Hal ini hendak mengatakan bahwa mereka 

menghidupi narima ing pandum tanpa ada  mengkritisinya, sebab sudah sebagai 

kewajaran dan alami bagi mereka. 
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         Idiologi narima ing pandum dan agama ini tampaknya dibangun berdasarkan 

keyakinan, sikap dan situasi sosial orang Jawa dan mengkrucut pada Penjual sayur 

gendong di Salatiga. Kemungkinan yang terjadi adalah agama dan idiologi narima ing 

pandum ini,  menjadi ekspresi terhadap posisi kelas yang ada di tengah-tengah 

masyarakat akhirnya idiologi sebagai rasionalisasi kolektif. Hal ini terungkap dari  

informan (N6-9) dengan mengatakan, “Kalau kami tidak bekerja dan menerima hidup 

ini ya kami tidak makan”. Atas desakan ekonomi narima ing pandum berkembang 

sebagai idiologi rasionalisasi kolektif. 

3. Idiologi Positif 

        Idiologi tampaknya dapat  bersifat sosial bermakna positif, di tengah keterbatasan 

manusia. Hal ini terlihat pada Penjual sayur gendong menerima pembeli apa adanya, 

seperti ucapan mereka meneriakkan sayur apakah orang lain membeli atau tidak mereka 

terus berjalan menjajakan sayurannya. Mereka juga menjalin hubungan sosial dengan 

langgananya (N8), Dimana langganannya memberikan baju pada Penjual sayur 

gendong akibat dari menerima semua orang sebagai pembeli.  Mereka tampaknya juga 

membutuhkan kelompok, dari kebutuhan kelompok ini dibentuk dari idiologi untuk 

memenuhi kebutuhan akan  makna hidup. 

         Kritik idiologi ini tampaknya memberi satu kesempatan bagi pelaku dan pengamat 

mengadakan refleksi diri dalam diskusi dan dialog agar terjadi penyadaran diri yang 

dilakukan secara terus menerus atau on going. Sehingga makna narima ing pandum dan 

ajaran agama yang memutlakkan rejeki sudah ada garisnya atau istilah takdir tidak beku 

pada ranah konsep diri dan sikap hidup. Walaupun dalam kritik idiologi ini ada segi 

nilai lebih atau positif dalam nilai narima ing pandum ini.  

        Kritik idiologi ini bukan menghakimi namun memberi ruang yang menempatkan 

manusia sebagai manusia yang tidak mandek dalam cara pikir dan tindakannya. Penjual 
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sayur gendong mengalami dan menghidupi idiologi narima ing pandum dan ajaran 

agamanya  dalam ethos kerja mereka, bukan berarti tidak dapat berubah justru pada 

perkembangannya refleksi ini akan berguna jika dimulai dalam diri mereka sendiri. 

Usaha ini akan menuju perubahan masyarakat pada perkembangan yang lebih baik 

dalam menyikapi hidupnya. 

 


