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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan bahan pangan 

untuk kebutuhan dalam negeri maupun regional. Tanaman pangan yang memiliki 

posisi penting dalam sektor pertanian salah satunya adalah padi. Padi merupakan 

tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia sebagai 

bahan pokok konsumsi masyarakatnya (Sukayat, 2014). Pemenuhan konsumsi 

bahan pokok tersebut didukung oleh perencanaan aspek teknis usahatani padi 

yang benar dalam meningkatkan produksinya. Perencanaan aspek teknis usahatani 

padi, salah satunya dengan penentuan waktu tanam sesuai dengan musim tanam. 

Penentuan waktu tanam padi yang dilakukan oleh petani diperoleh dari 

pengalaman selama berusahatani. Pengalaman tersebut juga diperoleh dari orang-

orang terdahulu dan menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya muncul sebuah 

pedoman dalam menentukan waktu tanam yang dikenal dengan Pranata Mangsa. 

Pranata Mangsa merupakan ketentuan musim yang dibagi menjadi 12 masa 

dengan kondisi meteorologis berbeda yang terdiri dari curah hujan, kelembaban 

dan suhu udara. Metode ini telah dimanfaatkan oleh petani sebagai pedoman 

dalam berusahatani, tetapi saat ini menjadi kurang sesuai, salah satunya karena 

adanya fenomena pemanasan global, perubahan iklim dan juga adanya perubahan 

irigasi, serta berkurangnya sebagian flora dan fauna yang menjadi indikator 

penanda musim (Sindhunata, 2008). 

Keberadaan Pranata Mangsa pada sekarang ini meskipun sudah tidak sesuai 

sebagai akibat perubahan ikilm, tetapi disisi lain petani tentu memiliki sebuah 

pengetahuan lokal yang juga berpedoman dengan alam, seperti Pranata Mangsa 

sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Fenomena tersebut saat ini 

masih dijumpai di masyarakat petani yang bermukim di sekitar Wilayah Gunung 

Merapi dan Gunung Merbabu. Wilayah tersebut meliputi : Kabupaten Sragen, 

Karanganyar, Surakarta, Boyolali, Klaten dan Yogyakarta (Yulianto, 2012). Salah 

satu kabupaten yang mewakili tempat dilakukan penelitian adalah Kabupaten 

Boyolali dengan meninjau salah satu kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Boyolali yaitu di Kecamatan Wonosegoro. 
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Penelitian dilakukan di wilayah Wonosegoro dengan mengambil salah satu 

desa yang menjadi perwakilan dalam penelitian yaitu di Desa Karangjati. Wilayah 

tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya budaya yang melekat di pedesaan seperti upacara Merti 

Dusun. Kegiatan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari pemahaman Pranata 

Mangsa karena kehidupan petani disejahterakan dengan hasil bumi (hasil panen) 

yang diperoleh. Menurut Rimanang (2016) Pranata Mangsa kiranya 

memperlihatkan suatu kekayaan yang dalam khazanah ekologi disebut sebagai 

spiritualitas bumi. Spiritualitas bumi merupakan spritualitas yang arahnya adalah 

penghormatan dan apresiasi pada bumi dan alam tempat manusia hidup dan 

berada.  

Pemahaman Pranata Mangsa oleh petani sangat terkait dengan faktor-faktor 

sosial ekonomi yang melekat pada petani dan lingkungan di sekitarnya yang 

terkait dengan faktor : usia petani, pendidikan, pengalaman berusahatani, 

kosmopolitan, kegiatan penyuluhan, sumber informasi yang dimanfaatkan, luas 

lahan, kondisi lahan (kesuburan dan lokasi lahan), sarana produksi pertanian 

(benih, pupuk,pestisida) dan pendapatan, serta faktor-faktor lainnya yang ada dan 

berkembang di masyarakat. Hal ini didasarkan oleh teori menurut Mardikanto 

(1996) menyatakan bahwa petani didalam menanggapi suatu ide akan berbeda 

menurut karakteristik (faktor) kepribadian dan ciri-ciri sosial ekonomi masing-

masing individu.  

Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pemahaman petani tentang 

Pranata Mangsa berbeda-beda dan pada saat ini hanya orang tua di desa saja yang 

masih memahami Pranata Mangsa. Menurut Rimanang (2016) banyak generasi 

muda yang sudah tidak memahami astrologi Jawa karena mereka kurang 

memperhatikan hal-hal yang terkait dengan tradisi lokal, dan lebih tertarik dengan 

kehidupan modern yang serba praktis. Kondisi tersebut pada akhirnya akan 

berdampak pada berkurangnya penerapan Pranata Mangsa ke dalam kegiatan 

usahatani. Berkurangnya penerapan Pranata Mangsa dalam kegiatan usahatani, 

khususnya usahatani padi sawah pada saat ini diakibatkan oleh adanya teknologi 

benih dengan varietas unggul, pestisida dan air irigasi. 
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Dalam melakukan kegiatan usahatani petani menggunakan patokan didalam 

menentukan waktu tanam dan kegiatan lain yang terkait dengan usahatani, seperti 

: pengolahan tanah, persemaian, tanam benih, pengairan, pengendalian hama dan 

penyakit, penyiangan, serta pemanenan, dengan memanfaatkan sistem penentuan 

musim secara lokal dan turun temurun. Patokan penentuan secara lokal atau sering 

dikenal dengan sistem Pranata Mangsa tersebut pada saat sekarang ini sudah 

mulai ditinggalkan dan mulai digantikan dengan kalender tanam dari dinas atau 

instansi yang lain.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik sosial ekonomi petani yang meliputi : usia, 

pengalaman berusahatani, sumber informasi yang dimanfaatkan, luas lahan 

dan pendapatan petani padi sawah ? 

2. Bagaimanakah hubungan antara karakteristik sosial ekonomi petani yang 

meliputi : tentang usia, pengalaman berusahatani, sumber informasi yang 

dimanfaatkan, luas lahan dan pendapatan petani dengan pemahaman Pranata 

Mangsa ? 

3. Bagaimanakah hubungan antara pemahaman Pranata Mangsa dengan 

penerapannya pada usahatani padi sawah ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani yang meliputi : usia, 

pengalaman berusahatani, sumber informasi yang dimanfaatkan, luas lahan 

dan pendapatan petani padi sawah. 

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik sosial ekonomi petani meliputi : 

usia, pengalaman berusahatani, sumber informasi yang dimanfaatkan, luas 

lahan dan pendapatan petani dengan pemahaman Pranata Mangsa. 

3. Menganalisis hubungan antara pemahaman petani tentang Pranata Mangsa 

dengan penerapannya pada usahatani padi sawah. 
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1.3 Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti bagi 

semua pihak yang terkait didalamnya, seperti : 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hubungan karakteristik sosial 

ekonomi petani dengan pemahaman Pranata Mangsa dan hubungannya 

dengan penerapan usahatani padi sawah. 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong petani untuk memahami 

Pranata Mangsa dengan baik sebagai bagian dari kearifan lokal melalui ilmu 

titen (pengamatan) yang dipedomani dalam kegiatan berusahatani padi sawah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Petani yang menjadi subyek penelitian adalah petani yang melakukan 

kegiatan usahatani padi sawah. 

2. Karakteristik sosial ekonomi petani dalam penelitian ini meliputi : usia, 

pengalaman berusahatani, sumber informasi yang dimanfaatkan, luas lahan 

dan pendapatan. 

3. Pemahaman Pranata Mangsa oleh petani adalah pengetahuan yang diperoleh 

petani tentang penentuan waktu tanam menurut mangsa dari aspek teknis 

usahatani padi sawah dalam penentuan waktu meliputi : persemaian, 

pengolahan lahan, penanaman, panen dan pasca panen. 

4. Penerapan Pranata Mangsa pada usahatani padi sawah adalah implementasi 

kegiatan usahatani berbasis pengetahuan menurut mangsa, dari aspek teknis 

dalam penentuan waktu, meliputi : persemaian, pengolahan lahan, 

penanaman, panen dan pasca panen. 
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1.5 Model Hipotetis 

Model hipotetis penelitian disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 

dimana : 

X1 : Usia (tahun) 

X2 : Pengalaman berusahatani (tahun) 

X3 : Sumber informasi yang dimanfaatkan (skor) 

X4 : Luas lahan (m
2
) 

X5 : Pendapatan (Rp) 

Y : Pemahaman Pranata Mangsa (skor) 

Z : Penerapan Pranata Mangsa padaUsahatani Padi Sawah (skor) 
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