
	  

	  

Lampiran Panduan Pertanyaan 

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

Nama   : 

Alamat   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan  : 

Status   : 

Jumlah Anak  : 

Jumlah Istri  : 

 

Daftar Pertanyaan untuk Pekerja 

1. Apakah di setiap kegiatan bercocok tanam petani membutuhkan tenaga 

kerja ? 

 

2. Pada proses manakah anda bekerja ?  

 

3. Mengapa membutuhkan tenaga kerja ? 

 

4. Berapa Upah yang anda terima ? mengapa? 

 

5. Norma apa saja yang ada pada tenaga kerja di Plumpungan ? 

 



	  

	  

6. Menurut anda adakah peraturan tentang ketenagakerjaan di daerah 

Plumpungan ? sebutkan ? 

	  

Daftar Pertanyaan untuk Petani  

	  

1. Apakah di setiap kegiatan bercocok tanam anda membutuhkan tenaga 

kerja ? 

 

2. Pada proses manakah anda memperkerjakan tenaga kerjanya ?  

 

3. Mengapa membutuhkan tenaga kerja ? 

 

4. Mengapa  direkrut menjadi tenaga kerja ? 

 

5. Berapa Upah yang berikan ?  

 

6. Norma apa saja yang ada pada tenaga kerja di Plumpungan ? 

 

7. Menurut anda adakah peraturan tentang ketenagakerjaan di daerah 

Plumpungan ? sebutkan ?  



	  

	  

Lampiran 

Transkrip Budidaya Padi 

 

B: Pak Suherlan (Petani) 

C: Bu Sugini (Tenaga Kerja Tanam dan Panen) 

D: Pak Sugimin (Tenaga Kerja Membajak Sawah) 

E: Pak Thohirin (Ketua Gapoktan) 

F: Mbah Rusni (Tenaga Kerja Memanen) 

 

Budidaya Padi Periode Tananam Juni-Oktober 

 

Pengolahan lahan, Pembagunan saluran air dan pemupukan 

 

B: Irigasi di proses dahulu, setelah lancar dimasukan ke ladang persawahan. 

Setelah itu di bajak dengan kerbau. Pembibitan diproses setelah 18-20 

hari di tanam kmd umur 15 hari di pupuk urea, 15 hari kemudian pupuk 

NPK. kemudian di landak/ di watun setelah umur  20 hari sampai dengan 

umur 1 bulan. 35 hari kemudian dipupuk kembali (TS, Urea dan NPK). 

Kira-kira umur 2 bulan air di buang bila terserang penyakit wereng. 

Umur 70  hari setelah padi bunting, bila ada walang di semprot 

dengan (Decis, Matador,  dan Diacenon) dan untuk rumput (DMA6, 

Dramason, dan Rhondap). Setelah panen dipotong/dirit kemudian di 

jemur selama 3 hari dan digiling dengan dorer. 

 

Tanam Padi dan Panen 

C: Tanam menggunakan bibit padi yang kira-kira berumur 21-22 hari 

kemudian ditanam (diceblok). Pengukuran jarak tanam menggunakan 

garisan (tali tambang) sehingga tanam dilakukan dengan arah ke depan. 

Padi di yang ditanam tidak boleh terlalu dalam. waktu tanam 

menggunakan tiga tenaga kerja, yang seluruhnya adalah wanita 

 



	  

	  

 

Membajak Sawah 

D: Saya yang mbajak, bila membajak sawah seluas 1500m2 selama selama 

1 hari (6 jam) 

E: dalam membajak dengan kerbau dilakukan dua kegiatan yaitu ngaru dan 

 ngluku. 

 

Luas Sawah yang dikerjakan 

B: Sawah yang dikerjakan milik mbah Rusni, dengan sistem maro. Sistem 

maro yaitu  hasil panen yang dihasilkan dibagi dua dengan pemilik 

lahan.  

 

Upah Tenaga Kerja 

B:  Dalam bercocok tanam padi memerlukan tenaga kerja tambahan, yaitu 

pada proses membajak, menanam dan memanen. Pada proses membajak 

diperlukan satu tenaga kerja yaitu Pak Sugimin, sawah dibajak 

menggunakan kerbau dengan total upah yang dikeluarkan Rp 120.000,00 

selama dua hari dan dikirim setiap harinya dan diberi uang Rp 5.000 

(Rp. 45.000,00 per hari). Sedangkan dalam proses tanam diperlukan tiga 

orang tenaga kerja, yang semuanya adalah wanita. Petani penggarap 

sendiri membatu mendaud. Upah yang diberikan adalah Rp 35.000,00 

dari pukul 07.00 – 14.00 Kemudian sawah yang telah ditanami selama 

lima hari disiangi. Upah yang diberikan perharinya adalah Rp 25.000,00 

karena pada saat itu bulan puasa. Pada saat  panen digunakan 

sistem upah setiap 10 kg pemanen mendapat 1 kg dengan total yang 

didapat 7 kwintal gabah basah. 

 

Kiriman 

 Pengiriman makan dan minum terjadi  karena sudah umum (sudah 

kesepakatan). Makanannya seadaanya, tempe tahu, sambel nek gelem, 



	  

	  

Kalau membajak ikan ayam, telur goreng. biar semangat. Bila tidak 

diberi makan maka tidak semangat bekerja. 

 

Upah Tanam dan Panen 

C: Sampai luhur Rp 25.000,00 karena lepas. Satu hari selesai. Panen di Pak 

Herlan kemarin menggunakan sistem moro wolu. Sehingga beras yang 

didapat sejumlah 20 kilogram. Panen dilakukan selama 2 hari. 

 

F Upahnya sampai tengah hari Rp 20.000, ...... dikirim, kalau puasa Rp 

25.000,00. Kalau panen bayarannya padi, tiap 8 ikat dapat 1 ikat. 

 

Upah Membajak 

D: Kalau sekarang upahnya Rp 45.000,00 – Rp 50.000,00, pokoknya 

dikasih berapa-berapa saya terima, diberi makan dan rokok, ya, 

seikhlasnya. Upah  tersebut sudah kesepakatan kelompok, kalau 

mencangkul Rp 20.000,00,  membajak Rp 45.000,00, di rembug di 

kelompok tani. 

 

Upah Tenaga Kerja Pertanian 

E: kemarin upah mencangkul Rp 22.500, tanam tandur Rp 20.000, Traktor 

Rp  45.000,00 per hari atau 1000 m2. Seharusnya kalau menggunakan 

kerbau upah  berkisar 45rb per hari (6 jam kerja), dan bila diperlukan 

waktu tambahan maka ditambah Rp 7.500,00 per jam  atau Rp 90.000,00 

per sawah seluas 1000m2. Tenaga kerja biasanya juga diberikan 

tambahan upah sebesar Rp  2.500,00 apabila tidak mendapat kiriman. 

 

Mengapa wanita pada proses tanam 

C: lha itu kalau laki-laki tidak bisa. kalau bisa sih bisa tetapi kurang rajin 

(mboten biasa). 

   

B: laki-laki sih bisa tapi pelan, kalau perempuan cepat 



	  

	  

 

Bila terdapat Laki-laki yang ikut tanam 

C: tidak apa-apa, upahnya sama, biasanya bibitnya rusak karena terlipat. 

F: ngih, Kalau laki-laki tidak kuat menanam 

 

Kerukunan 

C: 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.” 

  

Musyawarah 

D: 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.  

 

C: 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). 

 

E: 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 

 

F Ya dimusyawarahkan di kelompok 

 



	  

	  

 

Hormat 

C: jadinya sudah dibentuk dari kelompok tani, selapan, setiap selasa wage 

sehabis luhur, anda tanya ketuanya, kalau ingin mendatangi 

 

D: lha kalau kamu mau ke kelompok tani sini, seloso wage, di Batur, 

gentian, jam  14.00, soalnya dari pertanian datang, kotamadya 

 

F:  Kalau ketua di sini Pak Mardi, kalau seluruhnya Pak Thohirin 

 

Sikap 

C: 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. 

 

D: 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 

 

E:          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 

 

 

 

 

 



	  

	  

Profil Petani 
1. Nama  : Suherlan 

Umur  : 60 

Suku  : Jawa 

Keyakinan : Islam 

Pendidikan : SD 

Profesi  : Petani (Penggarap) 

Alamat  : Dusun Batur RT 3, Kel Kauman Kidul, Kec Kauman Kidul, 

Salatiga  

Istri  : Bu Saenah 

Anak  : 4 (2 Asli dan 2 Tiri) 

Luas Lahan : 1500m2 (Garapan) 

 

2. Nama  : Sugini 

Suku  : Jawa 

Keyakinan : Islam 

Profesi  : Petani (Tenaga Kerja Tanam dan Panen) 

Alamat  : Dusun Batur, Kel Kauman Kidul, Kec Kauman Kidul, Salatiga  

 

3. Nama  : Mbah Rusni 

Suku  : Jawa 

Keyakinan : Islam 

Profesi  : Petani (Tenaga Kerja Panen) 

Alamat  : Dusun Batur, Kel Kauman Kidul, Kec Kauman Kidul, Salatiga 

 

4. Nama  : Sugimin 

Suku  : Jawa 

Keyakinan : Islam 

Pendidikan : SD 

Profesi  : Petani (Tenaga Kerja Pembajak Sawah) 



	  

	  

Alamat  : Dusun Plumpungan, Kel Kauman Kidul, Kec Kauman Kidul, 

Salatiga 

 

5. Nama  : Agus Thohirin 

Suku  : Jawa 

Keyakinan : Islam 

Pendidikan : SMA 

Profesi  : Petani dan Ketua Gapoktan 

Alamat  :Legok, Kel Kauman Kidul, Kec Kauman Kidul, Kota Salatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ANGGARAN DASAR GAPOKTAN “PRIMA AGUNG” 

Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga 

 

Bab I 

Nama, Tempat kedudukan dan lingkup kerja 

Pasal 1 

a. Gapoktan Kelompok Tani Prima Agung 
b. Gapoktan berkedudukan di Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah 
c. Lingkungan Kerja Gapoktan Kelurahan Kauman Kidul 

 

Bab II 

AZAZ, TUJUAN DAN SIFAT 

Pasal 2 

 

Gapoktan berazazkan Pancasila dan UUD 45 

Tujuan : 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan kemajuan lingkungan 
pada umumnya 

b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota 
c. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan penyimpanan 
d. Menumbuhkan usaha-usaha produktif 
e. Memperkuat posisi tawarr, sikap amanah dan jaringan komunikasi para 

anggota 
 

BAB III 

USAHA 

Pasal 3 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 2 Gapoktan melakukan usaha-
usaha sebagai berikut : 

a. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dan 
usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan Gapoktan 



	  

	  

b. Memberikan pelayanan, pembiayaan kepada anggota untuk tujuan 
produktif melalui pelayanan cepat, layak dan tepat sasaran 

c. Mengusahakan program pelatihan untuk menambah program ketrampilan 
para anggota Poktan 

d. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota yang tidak bertentangan 
dengan maksud dan tujuan Gapoktan 

 

BAB IV 

DANA USAHA DAN PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

Modal Gapoktan bersumber dari : 

1. Modal penyertaan anggota 
2. Simpanan pokok/ uang panggkat 
3. Simpanan wajib/ iuaran anggota 
4. Modal penggerak 
5. Sumbangan-Sumbangan 
6. Sisa hasil usaha yang dicadangkan 

 

Pasal 5 

1. Gapoktan dapat menerima simpanan sukarela dari anggota 
2. Gapoktan dapat meminjam dana dari pihak lain 
3. Gapoktan membantu pembiayaan usaha dari para anggota 
4. Simpanan dan pembiayaan anggota harus dibukukan dengan baik 

 

Pasal 6 

1. Modal penyertaan anggota dan simpanan pokok atau uang pangkal dari 
anggota tidak dapat ditarik kecuali keputusan rapat anggota menentukan 
lain 

2. Simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulan dan jumlahnya sama 
besar bagi setiap anggota hanya boleh ditarik bila mana anggota keluar 
dari keanggotaannya atau dalam keadaan darurat 

3. Simpanan-simpanan lain yang jumlahnya tidak ditentukan dapat 
ditentukan dapat ditarik bila dibutuhkan oleh seorang anggota dengan 
lebih dahulu memberitahu 

 

 

Bab V 



	  

	  

KEUNTUNGAN 

Pasal 7 

§ Keuntungan Gapoktan adalah pendapatan yang diperoleh dari bagi 
hasil selama 1 tahun dikurangi biaya yang dikeluarkan 

§ Keuntungan Gapoktan dipergunakan semaksimal mungkin untuk 
kepentingan anggota 

§ Keuntungan Gapoktan dipergunakan untuk : 
1. Bonus pengelola 40 % 
2. Kas Gapoktan 30 % 
3. Konsumsi rapat 10 % 
4. Kas Kelompok Tani 20 % 

 
 

BAB VI 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 8 

 
1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah mereka yang berada 

dilingkungan kerja Gapoktan tersebut dalam BAB I pasal 1 ayat 3 
bersedia untuk AD ini 

2. Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan 
untuk ikut dalam kegiatan Gapoktan 

3. Penerimaan dan pemberhentian anggota Gapoktan ditentukan oleh 
pengurus dan dilaporkan pada rapat anggota 

 
 
 
 
 

BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 

 
Pasal 9 

 
1. Setiap anggoya mempunyai hak yang sama untuk berbicara dan 

menyampaikan usul 
2. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam 

memajukan Gapoktan 
3. Setiap anggota mempunyai hak yang sama meminta laporan 

mengenai keadaan keuangan 
 
 
 



	  

	  

Pasal 10 
 

1. Setiap anggota kelompok wajib menjunjung tinggi nama dan 
kehormatan Gapoktan 

2. Setiap anggota wajib mengetahui ketentuan yang ada dalam 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan keputusan-
keputusan rapat serta peraturan khusus. 

 
BAB VIII 

SUB KELOMPOK 
 

Pasal 11 
 

1. Gapoktan beranggotakan lebih dari 20 orang, dapat membentuk 
sub-sub kelompok 

2. Sub kelompok membantu kelancaran transaksi yang dilakukan 
anggota sub kelompoknya 

3. Sub kelompok memilih ketua dan menyelenggarakan pertemuan 
sesuai dengan kebutuhannya 

4. Pembentukan sub kelompok harus disahkna pengurus Gapoktan 
 

BAB IX 
PENGURUS 

 
Pasal 12 

 
a. Pengurus Gapoktan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat 

anggota 
b. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan adalah mereka 

yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Memiliki sifat jujur, aktif, trampil dan berdedikasi terhadap 

Gapoktan 
2. Memiliki wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan 

Gapoktan 
 
 

Pasal 13 
 

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali 
2. Bilamana pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka 

rapat anggota memilih penggantinya dalam waktu paling lama 1 
bulan 

3. pengurus sekurang-kurangnya dari 3 orang 
 

 
 



	  

	  

Pasal 14 
 

a. Pengurus berhak untuk 
1. Menunjuk pengelola Gapoktan yang professional 
2. Melakukan segala perubahan hukum untuk dan atas nama 

Gapoktan 
3. Mewakili Gapoktan diluar dan dihadapan pengadilan 

b. Pengurus bertanggungjawab atas pelaksaanaan dan pengawasan 
terhadap Gapoktan 

c. Mempertanggungjawabkan usaha dan keuangan kepada rapat 
anggota 

d. Pengurus mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dalam 3 bulan 
untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha Gapoktan oleh pengelola 

e. Pengurus selama memegang jabatan tidak mendapat upah atau gaji, 
tetapi dapat menerima honorium atau bonus yang ditetapkan dalam 
rapat anggota 

 
BAB X 

RAPAT ANGGOTA 
 

Pasal 15 
 

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Gapoktan 
dimana setiap anggota wajib menghadirinya 

2. Rapat pembentukan Gapoktan merupakan rapat anggota yang 
pertama 

3. rapat anggota dilakukan 3 bulan sekali atas dasar undangan yang 
disampaikan oleh pengurus 

4. Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah 
untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki 
hak suara yang hadir didalam rapat 

Pasal 16 
 

1. Setiap anggota memiliki satu suara 
2. Rapat anggota sah apabila dihadiri dari separuh jumlah anggota 
3. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tida memenuhi 

kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka rapat 
anggota ditunda sepuluh hari dengan pemberitahuan tertulis pada 
anggota 

4. Apabila yang terdapat pada ayat 2 tidak dapat dicapai, maka 
setelah diadakan penundaan setelah satu jam, dan telah 
melaksanakan ayat 3 pasal ini, rapat dapat dilaksanakan dan 
dianggap sah adanya 

5. Anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota dapat 
diwakilkan suaranya kepada anggota lain yang tertulis 



	  

	  

 
Pasal 17 

 
1. Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan 

apabila setidak-tidaknya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir 
dan memiliki suara dalam rapat anggota 

2. Bila mana terjadi perubahan terhadap anggaran dasar ini, maka 
perlu diberikan catatan perubahan anggaran dasar dan disampaikan 
dalam seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah 
terjadi perubahan 

 
BAB XI 

PENUTUP 
 

Pasal 18 
 

1) Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota 
2) Keputusan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam AD ditentukan oleh 

ART atau aturan khusus yang disepakati oleh rapat anggota 
 
 
Ditetapkan dalam rapat anggota, 
Pada tanggal : 06 Januari 2009 
Kelurahan : Kauman Kidul 
Kecamatan : Sidorejo 
Kota  : Salatiga 
Propinsi : Jawa Tengah 
 
Atas nama seluruh anggota Gapoktan “PRIMA AGUNG” Kauman 
Kidul 
 
 
 

 
(Thohirin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Glosarium 
 

E. Etika tenaga kerja adalah keseluruhan norma dan penilaian yang 

dipergunakan oleh masyarakat bagaimana tenaga kerja seharusnya 

menjalankan pekerjaannya. 

 

Ekonomis adalah suatu pandangan  yang mereduksikan segala sesuatu  

dalam upaya memperoleh keuntungan semata (profit). 

 

H. Hormat adalah sikap dan tindakan di mana setiap orang mengenal tempat 

dan tugasnya di dalam masyarakat kemudian ikut menjaga agar masyarat 

tetap satu kesatuan yang selaras. 

 

K. 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. 

 

Kehendak adalah sesuatu yang secara sadar dinginkan 

 

Kiriman adalah 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. 

Terkadang petani laki-laki lebih senang apabila uang yang diberikan 

dibelikan rokok sedangkan petani perempuan tetap dalam bentuk uang. 

 

 

L.  Lebotan adalah 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. Orang-orang tersebut lebih 

didahulukan apabila petani akan memanen padinya. 

 

M. Moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik 

dan buruk. 

 

Moro wolu adalah sistem pembagian hasil panen padi dengan cara 

membagi hasil panen yang diperoleh pemanen sebesar 1/8 bagian. Apabila 

buruh panen mendapat 40 kg gabah maka mendapat 5 kg gabah sedangkan 

35 kg sisanya menjadi milik petani. Selain itu terdapat sistem pembagian 

yang lain yaitu maro, moro telu (1/3), moro limo (1/5) dan moro sepuluh 

(1/10). 

 

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

menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. 

 

Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk 

menilai sesuatu. 

 

Ngluku adalah aktivitas membalikan tanah yang berada di bawah, agar 

rumput atau batang padi (sisa panen) tertimbun. 

 

Ngaru adalah aktivitas meratakan tanah setelah ngluku. 

P. Petani Padi adalah orang yang mata pencaharian utamanya bercocok 

tanam padi. 

 

Pamrih adalah mengusahakan sesuatu atas dasar kepentingan sendiri 

dengan tidak menghiraukan kepentingan masyarakat. 

 

Prinsip adalah asas yang berkenaan dengan akhlak 

 



	  

	  

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah 

 

S.  Sepi ing Pamrih adalah sikap dasar dalam paham jawa menandai watak 

yang luhur. Manusia itu sepi ing pamrih apabila semakin tidak lagi perlu 

gelisah dan prihatin terhadap dirinya sendiri, semakin bebas dari napsu 

ingin memiliki, hal mana sekaligus mengandaikan bahwa manusia telah 

mengontrol napsu-napsunya sepnuhnya dengan tenang. 

 

T. Tenaga kerja pertanian adalah orang yang mendapatkan pendapatan 

dengan mempergunakan tenaganya untuk bekerja kepada pemilik lahan 

pertanian 

 

Tindakan adalah sesuatu yang secara sadar dilakukan dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

 

Tujuan adalah sesuatu yang secara sadar ingin dicapai. 

 

U.  Upah adalah imbalan yang diperolah setelah melakukan pekerjaan. 

Imbalan yang diberikan bisa dalam bentuk uang ataupun barang (beras) 

 

	  


