
IV. HASIL  

4.1. Kelembagaan Petani 

Kelompok tani Suka Karya 1 merupakan wadah perkumpulan petani di 

Dusun Watugajah Desa Wringinputih. Anggotanya merupakan masyarakat yang 

memiliki lahan pertanian maupun tidak memiliki lahan, yang pengelolaannya 

belum maksimal. Kelompok tani terbentuk pada tahun 1985 yang diketuai oleh 

Pak Mul yang beranggotakan 15-20 orang. Kelompok tani terbentuk berdasarkan 

program pemerintah dan terdiri dari masyarakat yang mempunyai keakraban dan 

kepentingan sama.  

Dalam perkembangannya, kelompok tani Suka Karya 1 melakukan 

reorganisasi pada tahun 2003 yang diketuai oleh H. Zuri, hal ini dilakukan untuk 

memunculkan ide atau gagasan baru dan pada tahun 2011 terjadi pergantian ketua 

yaitu bapak Amin hingga sekarang. Ketua kelompok tani merupakan kadus di 

Dusun Watugajah, hal ini dilakukan karena semua program pemerintah selalu 

diinformasikan di kantor kelurahan sehingga jika ketuanya tidak selalu berada di 

kantor kelurahan bisa saja ketinggalan informasi dan tidak tahu apa program 

pemerintah yang ada untuk pertanian.  

 

Gambar 4.1.1. Petemuan rutin kelompok tani 

Satu bulan sekali kelompok tani melakukan pertemuan rutin yang di 

dampingi oleh PPL. PPL datang membantu memberi saran apa yang menjadi 

keluhan para petani. Banyak kegiatan-kegiatan yang diprogramkan yaitu dari yang 

awalnya minatani, kemudian terjadi pemisahan antara pertanian dengan 

perikanan, selanjutnya ada pertanian  dengan peternakan. Banyak yang 

memanfaatkan peternakan domba karena mudahnya mencari rumput, mengingat 

lahan di sekitar dusun ada perkebunan karet.  



Sekarang ini karena pertanian padi kurang bisa diharapkan karena adanya 

gagal panen seperti serangan hama tikus maka beberapa petani yang tanah 

pertaniannya bisa dikeringkan mereka mulai menanam sayur. Hal ini dilakukan 

untuk menutup kekurangan pada saaat gagal panen padi.  

Selain ikut kelompok tani, petani juga mengikuti program pemerintah yaitu 

PUAP. PUAP berada ditingkat desa, jadi jika ada petani yang ingin meminjam 

uang untuk kebutuhan bertani petani harus datang langsung ke kantor desa. Cara 

pengembalian pinjaman bisa per minggu atau per bulan ataupun setiap kali panen. 

Bagi anggota yang melakukan pembayaran secara rutin maka akan mendapat 

kanpenghargaan berupa peningkatan jumlah pinjaman, namun untuk petani yang 

sering telat dalam membayar akan dilakukan penagihan secara langsung kepada 

anggota yang bersangkutan. Jika masih belum bayar juga maka anggota tersebut 

tidak akan diberikan pinjaman dan bisa saja PUAP dihentikan untuk dusun 

tersebut.  

 

4.2. Sumber Daya Alam  

Dusun Watugajah terletak di Kelurahan Wringinputih, Kecamatan Bergas, 

tepatnya berada didaerah perkebunan karet milik PTPN IX Ngobo, setengah jam 

dari lereng gunung Ungaran. Dusun ini mempunyai hawa yang sejuk dan tidak 

terlalu dingin. Tempat ini cocok untuk berusahatani ternak atau tanaman yang 

tidak membutuhkan hawa dingin. 

 

Gambar 4.2.1. Letak lahan pertanian  

Mayoritas usahataninya yaitu bertani padi di sawah. Sawah merupakan 

lahan basah buatan manusia yang digenangi air untuk tujuan bercocok tanam. 

Sawah terletak berada dibawah kebun karet, jadi berada dilembahnya. Disamping 

lahan sawah terdapat aliran sungai kecil yang airnya bisa dimanfaatkan untuk 



irigasi sawah, jadi sawah disini termasuk sawah irigasi. Untuk kebutuhan air, 

sawah mendapatkan aliran dari sumber air yang berada di desa sebelah, air ini 

juga digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, 

mencuci, dll. Air dikelola masyarakat desa dan ditampung dalam bak penampung 

sehingga ketersediaan air tidak dapat dikhawatirkan lagi. Pembagian air untuk 

irigasi sawah cukuplah adil sehingga untuk lahan yang paling ujung tetap 

mendapatkan pasokan air, dan ini juga tergantung petani dalam perawatannya. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Zuri Samsuri: 

 

“...dari dulu orang tua saya sudah nanam padi dan saya cuma 

nerusin. Dan kalau dilihat sinikan potensinya padi dek, dilihat dari 

lingkungannya juga. Stagnan, dari dulu ya seperti ini gak ada 

perubahan. Karena lahannya ya cuma ini ini saja. Pengairan sawah 

sangatlah gampang kalau sini, kan deket sumber.” (P3, 10-14, 22-23) 

 

Bentuk relief di areal sawah ini adalah datar, tidak berbukit-bukit sehingga 

tidak membutuhkan terasering. Pada bagian samping sawah terdapat lahan tegalan 

dan juga perkebunan karet. Lahan tegalan dan kebun karet berada letaknya lebih 

tinggi dari sawah. Lahan tegalan ini milik warga yang sekaligus pemilik sawah. 

Walaupun lahannya datar, tidak semua lahan bisa dibajak dengan traktor karena 

lahan sawah yang paling ujung sangatlah dalam sehingga petani tidak berani 

menggunakan traktor.  

Ketersediaan sumber daya alam yang ada sangatlah memadai. Seperti tanah 

lumpur pada sawah, tanah untuk lahan tegalan, adanya sinar matahari yang cukup, 

dan ketersedia air yang melimpah sangatlah mendukung adanya pertanian yang 

baik. Segala kebutuhan primer bagi tanaman dapat terpenuhi.  

 

4.3. Sumber Daya Manusia  

Rata-rata pendidikan di kelompok tani ini adalah SD dan beberapa ada 

yang SMP serta S1, hanya beberapa saja di kelompok tani ini yang tergolong 

masih muda. Rendahnya pendidikan sangatlah berpengaruh pada pengambilan 

keputusan. Banyak petani yang berperilaku mencontoh dari nenek moyangnya, 



sehingga tidak ada pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan. Mereka masih 

kuat memegang teguh budaya-budaya yang ada. Petani sangat susah menerima 

teknologi yang kini sudah mulai berkembang, hal ini termasuk kelambanan 

budaya. Berikut ini pengakuan dari Bapak Amin: 

 

“Ya SD karena mbah-mbah semua, yang muda kan cuma saya, Pak 

Yuri, Pak Madi. Kalau ada hal-hal baru susah diterima, karena belum 

terbiasa. Padahal sudah dianjurkan, paling hanya 50% yang mau 

memakai jajarlegowo. Baru saya, pak Madi, Bu Lami, Pak Nuh, Bu 

Yarti, Pak Zuri. Karena yang tua-tua  memang agak susah.” (P2, 40-

46) 

 

Pada akhir-akhir ini petani disarankan oleh PPL untuk mulai menanam 

dengan sistem jajar legowo yang diangap bisa menaikkan jumlah produksi dengan 

lahan yang sama besarnya, namun petani belum mulai menjalankan, hanya 

beberapa saja. Pertemuan kelompok tani selalu diadakan setiap bulan sekali, PPL 

mengulas tentang jajar legowo. Mulai dari pola tanam hingga seberapa banyak 

hasil yang bisa didapat dan juga membandingkan dengan sistem tanam yang 

biasanya, tak lupa ada praktik menanam sehingga petani bisa paham dan dapat 

mencontoh sistem tersebut. Meskipun demikian masih saja petani belum bisa 

menerima adanya pembaharuan yang ada, mereka menganggap sistem jajar 

legowo terlihat boros karena banyak lahan yang masih kosong. Petani belum bisa 

belajar dari petani lain yang sudah menikmati hasil akan sistem ini, perlu waktu 

yang cukup lama untuk merubah cara pikir petani. 

 

Gambar 4.3.1. Belajar menanam dengan sistem jajarlegowo bersama PPL 



Petani yang mempunyai pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi 

dapat menerima masukan dengan dengan baik. Tidak perlu waktu yang lama 

dalam beradaptasi. Petani mempunyai ketekunan dan juga keloyalan yang sangat 

baik dalam bertani. Seperti halnya ketika mereka mengalami gagal panen, petani 

akan terus melanjutkan usahanya tanpa pernah ada niatan untuk berhenti. Ketika 

tanaman terserang hama maka petani juga akan segera mengurangi dengan cara 

penyemprotan racun untuk hama.  

 

4.4. Risiko Pertanian Dan Usaha Petani dalam Menanggulangi  

Menurut Tjeppy dalam jurnalnya tahun 2007, ia menyatakan bahwa ada 

berbagai macam risiko yang akan dihadapi ketika seorang telah terjun dalam 

dunia pertanian. Diantaranya sebagai berikut:  

4.4.1 Risiko Produksi 

Pada usahatani pasti banyak sekali risiko yang dihadapi, salah satunya yaitu 

turunnya hasil produksi. Hal ini dapat disebabkan karena gagal panen. Gagal 

panen merupakan kondisi dimana petani tidak bisa menikmati hasil panen dengan 

maksimal yang diakibatkan oleh suatu hal. Ada beberapa hal yang menyebabkan 

gagal panen yaitu akibat cuaca dan non cuaca. Pertanian sangatlah bergantung 

pada kondisi alam, jika tanaman ditanam pada musim yang cocok maka akan 

memperoleh hasil yang maksimal. Pada musim kemarau, sering kali pasokan air 

berkurang sehingga kebutuhan untuk tanaman semakin berkurang juga. Hal ini 

akan menyebabkan kekeringan pada lahan sawah.  

 

Gambar 4.4.1. Lahan yang terserang hama tikus 

Jika lahan sawah kering maka tanaman tidak akan tumbuh maksimal dan 

bisa saja mati. Terkadang jika lahan kering maka akan mengakibatkan datangnya 

hama tikus. Tikus merusak tanaman dengan cara mengerat batang dan memakan 



biji padi hingga habis, sehingga hanyalah sedikit yang bisa dipanen jika terserang 

hama ini. Untuk mengurangi adanya populasi tikus, petani mulai serempak 

menebar racun diareal pinggir sawah, terkadang melakukan gropyokan. Namun 

untuk menebar racun biasamya dilakukan oleh petani yang mempunyai lahan jauh 

dari perumahan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ayam tetangga yang 

ikut makan perangkap. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nuh: 

 

“...curah hujan terlalu tinggi. Hujan pada sore hari sampai malam. 

Pokonya kebanyakan sore sekitar  jam 2 ke atas sampai tengah 

malem, gampang terserang hama. Hamane ya wereng, kresek, blass, 

sundlep, wereng bikin puso padinya gabug. Kalau sundlep itu 

batangnya kuning-kuning, kalau blass malah dari mulai mratak, 

mratak ini padinya ya mulai nunduk, ini yang diserang akan 

menyebabkan patah leher. Jika blass batangnya jadi hitam patah 

kemudian kering. Banyak kalau hama tanaman padi itu. Nek kemarau 

itu kering trus ada serangan tikus, tapi kemarau ini tikus agak mereda 

ini. Ya ada tapi tidak banyak. Banjir jarang, paling hanya yang 

bagian bawah sana. Hujannya kan terus dan ini sudah mulai kemarau 

jadi hujannya sore sampe malem. Hujannya itu tidak deres tapi stop-

stop, kadang reda nanti hujan lagi. Jadi padinya banyak yang 

ambruk, kalau dibiarkan saja ya tumbuh mbak. Makanya saya 

panenin ijo-ijo ini kan kalau terlanjur airnya masuk malah rugi. Ini 

sebenernya ya rugi, ruginya ya rugi ijo itu tapi dari pada tidak panen. 

Tapi kalo seperti ini ya tidak bisa dianggap gagal karena masih bisa 

dipanen walaupun ijo paling gak 75% lah.” (P4, 89-110) 

Ketika musim penghujan datang maka pasokan air sangatlah banyak, lahan 

mendapat aliran air dari sumber air dan juga dari hujan. Hal ini akan 

mengakibatkan lahan sawah menjadi penuh tergenang air dan tanaman dapat 

roboh. Selain itu adanya hujan yang terus menerus dan hujan yang tidak tentu 

akan menyebabkan tanaman rusak. Jika tanaman roboh, biasanya petani akan 

memanen padi pada saat masih muda, hal ini untuk menghindari adanya padi yang 

tumbuh dalam genangan air dan agar petani tetap bisa menikmati hasil walaupun 



tidak maksimal. Hama akan datang pada musim penghujan, seperti wereng dan 

blas akan menyerang tanaman padi. Wereng merupakan hama tanaman padi yang 

kerap kali meyerang, hama ini dapat dikurangi dengan penyemprotan pestisida.  

Petani yang mengalami gagal panen akan berakibat pada penurunan 

jumlah produksi, yang biasanya bisa dijual untuk kebutuhan modal mendatang 

kini tidak bisa. Kegagalan ini juga berdampak pada penurunan mutu beras. Beras 

menjadi kusam atau tidak putih jadi agak hitam serta mudah pecah. Hal ini akan 

berpengaruh pada nilai jual, maka dari itu hanya bisa dikonsumsi sendiri. Berikut 

ini kata Bapak Misbahrudin: 

 

“Ya biasa, dibilang baik ya engga jelek ya engga. Ya ngga putih 

mbak, karena tanahnya kok. Beda dengan sawah yang timur. Pokonya 

kalo banyak air ngga bagus, bagusnya kalau kemarau, tapi kalau 

kemarau banyak tikusnya. Jadi gagal.” (P1, 51-55) 

4.4.2 Risiko Harga 

Ketika persediaan barang melimpah maka harga beras akan turun dan juga 

sebaliknya pada saat terjadi kelangkaan beras maka harga berasa akan naik. 

Begitu juga halnya pada saat adanya musim yang ekstrim, pada puncak musim 

kemarau harga beras bisa mencapai Rp 12.000/ kg. sedangkan pada saat musim 

penghujan harga stabil berkisar antara Rp 7.500- Rp 9.500. seperti yang dikatakan 

bapak Nur Amin: 

“Ya kalau musim sekarang ini  rata-rata Rp 9.500- Rp 10.000 mungkin tempat 

lain bisa lebih”(P2, 129-130) 

 

Jika dihitung dari input dan output produksi maka tidak seimbang, biaya 

yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan bertani lebih banyak daripada hasil yang 

dapat dipanen petani. Adanya ketidakstabilan harga merupakan salah satu 

penyebab adanya pasokan beras yang menumpuk maupun terjadinya kelangkaan.  

 

4.4.3 Risiko Teknologi 

Masyarakat pertanian pada zaman dulu melakukan aktivitas pertanian secara 

tradisional. Pertanian yang menggunakan tenaga manusia seutuhnya pastilah 



sangat terbatas. Pentingnya aplikasi teknologi pertanian dikarenakan keberadaan 

teknologi yang sudah sedemikian besar pengaruhnya terhadap kesuksesan sebuah 

pertanian dilihat dari segi kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan. Bapak 

Zuri berkata demikian: 

 

“Ya sudah seperti traktor, tapi gak semua orang bisa memakai karena 

melihat letak lahannya. Kalau yang di samping barat bawah proyek 

itu gak berani karena dalem banget dek. Trus kaya yang lahannya 

ditengah juga gak bisa, yang bisa ya yang didaerah datar dan 

dangkal. Jadi tidak semua bisa memanfaatkan traktor.”(P3, 32-37) 

 

Namun dalam penyediaaan alat maupun barang selalu diperhitungkan 

manfaatnya. Teknologi ini dapat digunakan secara efektif dan efisien atau tidak 

disemua daerah dan dapat digunakan oleh semua petani atau tidak. Selain itu 

teknologi ini dapat berlangsung dalam jangka yang lama atau tidak. Masyarakat 

juga susah dalam pengambilan keputusan untuk mengadopsi teknologi baru ini. 

Selain itu dalam mengadopsi teknologi baru petani harus mengetahui efek samping 

dari penggunaan teknologi tersebut.  

 

4.4.4 Risiko Sosial dan Hukum 

Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk 

dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan 

bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan 

Perkebunan Rakyat.  Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan. 

 

“Ya cuma ganti ongkos, per kg Rp 2.500. Nah biasanya ganti Rp 

12.500 karena satu bungkus itu 5 kg. Biasanya dapatnya per tiga 

bulan sesuai dengan waktu tanam. Itu tahun kemarin, tapi tahun ini 

belum ada informasi bibit lagi ini.” (P2, 67-71) 

 



Subsidi pupuk diberikan satu tahun tiga kali, sesuai dengan jadwal tanam. 

Sedangkan untuk benih periodenya tidak menentu, karena satu tahun belum tentu 

mendapatkan subsidi. Dengan adanya pembatasan subsidi akan mengakibatkan 

ketidakpatian adanya subsidi pupuk maupun benih dan akan mempengaruhi 

banyaknya pengeluaran petani jika tidak ada subsidi dalam satu kali tanam.  

 

4.5. Alternatif yang Dilakukan Petani Ketika Mengalami Gagal Panen 

Penurunan prooduksi akan memberatkan petani dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari dan untuk penanaman kembali petani sudah tidak ada 

modal untuk kebutuhan mendatang. Hasil yang biasanya bisa dijual kini 

berkurang, hanya bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri. Petani ternyata 

mempunyai beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menutup kekurangan 

yang ada.  

Mengingat lahannya kecil dan juga risiko-risiko yang kemungkinan akan 

terjadi, jika petani hanya mengandalkan pertanian maka tidak bisa mencukupi 

untuk kebutuhan yang lainnya. Petani tidak hanya bekerja sebagai petani di 

ladang, namun mereka mempunya pekerjaan lain. Bertani merupakan kegiatan 

sambian, namun tetap di prioritaskan tidak disampingkan atau diabaikan. Mereka 

tetap rajin untuk merawat lahan yang ada tanpa terbebani dengan pekerjaan 

lainnya. Berikut ini kata bapak Misbahrudin: 

“Kalau pagi saya motong ayam mbak dan dikirim ke pasar dan ke warung-

warung makan yang pesan dengan saya, kalau udah agak siangan saya bantu 

istri saya jualan jadi saya punya warung makan didekat pabrik karet itu. Sorenya 

saya baru ke sawah, biasanya saya menegecek air.”(P1, 134-39) 

 

Berikut ini kata bapak Amin:  

“ya itu saya kan kepala dusun jadi ya setiap harinya saya standby di 

kantor  kelurahan mbak, kalau istri saya kerja pabrik pulangnya 

sore kadang malem jadi ya gak bisa bantu-bantu bertani, paling kalo 

jemur baru bisa bantu.” (P2, 140-143) 

 

Berikut ini kata Bapak Zuri: 



“Saya dan istri guru SD dek, pagi sampai siang ngajar danti sore 

baru ke sawah. Nah malemnya istri saya ngelesin anak-anak tetangga 

yang ada PR. Ya kalau saya ngendalin bertani gak cukup dek, 

kebutuhannya kan banyak. Sekolahin anak, buat sosial ke 

tentangga kalau ada nikah itu.” (P3, 144-149) 

 

Berikut ini kata Bapak Nuh: 

“...ya saya ini bantu-bantu ngrawat kolam lele ini dek. Saya ya bantu 

nguras, panen, kasih makan.” (P4, 150-151) 

 

Pekerjaan petani selain bertani yaitu bekerja di pabrik, bekerja sebagai guru 

SD, kepala dusun, pengusaha ayam potong, pengusaha ternak lele. Sehingga 

ketika usahatani sedang tidak baik seperti gagal panen, petani tetap mendapatkan 

pemasukan lain. Tidak heran ketika petani mengalami gagal panen mereka tetap 

melanjutkan usahanya. Petani tetap bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan 

bertaninya dan untuk kebutuhan non pertanian mereka juga bisa mencukupinya. 

Kebutuhan non pertanian yaitu terdiri dari kebutuhan untuk makan, biaya sekolah 

anak, biaya untuk menghadiri acara nikahan.  

 

4.6. Harapan Mendatang Petani  

Dalam dunia pertanian, sangatlah sering dengan adanya kegagalan panen. 

Petani selalu mengalami kerugian yang sangat banyak. Walaupun sering 

mengalami gagal panen, petani tetap melanjutkan usahanya tanpa takut akan 

adanya gagal lagi. Petani selalu mempunyai harapan-harapan dalam berusahatani.  

a. Produksi meningkat 

Meningkatnya produksi merupakan keinginan semua petani yang menjadi 

sample peneliti. Ketika petani memperoleh hasil yang maksimal maka kebutuhan 

hidup petani dapat tercukupi. Petani tidak perlu membeli beras untuk makan 

sehari-hari, ketika panen meningkat biasanya petani akan menjual 25% dari 

pendapatan untuk dijual ke penggilingan padi. Harga satu kilogram beras sebesar 

Rp 9.000- Rp 10.000 tanpa melihat jenis berasnya. Jika hal ini berlangsung terus 

menerus maka kesejahteraan petani akan membaik. Dengan demikian akan 



menambah semangat petani dalam mengelola usaha dan akan terus berkelanjutan. 

Bapak Misbahrudin dan Bapak Amin mempunyai harapan yang sama seperti ini:  

 

“...harapannya seperti pola petani merawat tanaman misal memakai 

jajarlegowo. Padahal sudah dianjurkan, paling hanya 50% yang mau 

memakai jajarlegowo. Seperti pemupukan itu asal-asalan, tidak 

seimbang dengan pupuknya kan sayang. Maju itu ya punya ilmu dan 

mau mempraktikannya. Selain itu biar hasilnya itu bisa banyak dan 

bisa dijual juga, biasanya 25% dari pendapatan, lumayan satu kilo 

bisa mencapai RP 9.000-Rp 10.000.”(P2, 160-167) 

 

b. Menambah luas lahan untuk tanaman sayur dan hidroponik 

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap usaha selalu menginginkan produksi 

yang banyak. Salah satu cara untuk menambah hasil produksi yaitu dengan 

menambah luas lahan. Lahan baru bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman 

dengan komoditas yang lain. Jika tanaman padi mengalami penurunan pendapatan 

maka masih ada komoditas lain yang bisa menutup kekurangan. Salah satunya 

yaitu menanam sayuran yang kuat pada suhu dataran rendah. 

Ketika tanaman padi tidak bisa diandalkan maka masih ada tanaman sayur 

yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk 

membeli sayur di warung. Selain sayur ada tanaman buah yang ditanam pada 

pinggir-pinggir lahan sebagai peneduh sekaligus bisa dipanen buahnya. Buah 

yang dipanen bisa dijual ke tetangga terdekat, dan terkadang buah tersebut tidak 

dijual namun ada yang ingin membeli. Pak Zuri mempunyai harapan seperti ini: 

 

“Ada kolam trus ini saya pengen belajar hidroponik ini dek jadi besuk 

dilahan juga bisa dikasih itu dan terjamin.” (P3, 184-186) 

 

Pada era yang modern ini, sudah sangat banyak teknologi yang disebar 

luaskan oleh dan untuk masyarakat. Petani dengan pengetahuannya dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari media informasi seperti televisi 



dan internet. Salah satu teknologi yang dapat diadopsi oleh petani yaitu 

hidroponik.  

 

c. Usaha ternak ikan, ternak sapi, dan ayam 

Petani mempunyai harapan yang sederhana, ingin mempunyai usaha dalam 

bidang peternakan dan perikanan. Petani membutuhkan kandang untuk hewan 

ternaknya dan juga kolam ikan. Untuk pakan ternak sendiri petani hanya perlu 

merumput di areal kebun karet, jadi segala kebutuhan pakan ternak bisa dicukupi 

tidak perlu repot-repot membeli. Petani menganggap bahwa pendapatan dari 

berternak lebih menguntungkan dari pada bertani padi.  

Bapak Amin dan Bapak Nuh mempunyai harapan yang hampir mirip, demikian 

cuplikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nuh: 

 

“Saya itu kepengen menambah usaha. Harapannya itu tidak hanya 

petani padi saja bisa menamabah diternak. Untuk menambah 

kesibukan, tidak hanya pergi kesawah jadi ya bisa ternak juga karena 

hasilnya juga cepat. Kalau tidak kambing ya sapi karena lahan yang 

mendukung. Jadi tidak beralih tapi menambah. Tidak hanya ke sawah 

tapi bisa ternak juga.”(P4, 187-193) 

 

Budidaya ikan lele maupun ikan nila sangatlah cepat tidak perlu menunggu 

waktu yang terlalu lama. Sebelum panen padi petani sudah bisa panen ikan, jadi 

memang budidaya ikan waktunya lebih pendek. Namun dalam budidaya ikan 

terkadang harga pakan sangatlah mahal sehingga petani kesusahan dalam 

memperoleh harga yang rendah. Harga pakan lah yang sering dikeluhkan ketika 

budidaya ikan. Ini yang diungkapkan oleh Pak Zuri tentang harapan medatangnya: 

“...selain mina padi tadi saya juga ingin punya lahan lagi untuk 

ternak ayam dek dan disitu ada kolam lele, lelenya kan bisa untuk 

lauk sendiri dan kalau banyak baru dijual. Tapi saya dulu pernah 

budidaya lele tapi ya gak lanjut karena pakannya mahal 

dipermainkan tengkulak.” (P3, 180-184) 



 

Gambar 4.6.b. Lahan budidaya lele 

d. Ingin pemerintah memeperhatikan nasib petani  

Seperti yang sering kita ketahui dari media sosial bahwa nasib petani selalu 

lebih buruk dari pegawai kantoran. Pada majalah anak-anak, petani selalu identik 

dengan memakai caping dan baju yang kotor, berbeda dengan pegawai kantoran 

yang selalu berpakai rapi serta berdasi. Jika anak-anak melihat maka mereka 

secara otomatis akan memilih yang tampilannya lebih baik. Image petani sudah 

ditanamkan pada diri anak-anak sejak dini. Seharusnya para ilustrator mulai 

membuatan tampilan petani yang lebih baik sehingga menumbuhkan minat anak-

anak dalam bidang pertanian.  

Banyak generasi muda yang lebih memilih untuk kerja di pabrik yang 

berangkat pagi pulang petang namun mempunyai gaji yang jelas dari pada bertani 

yang kotor dan hasilnya pun belum jelas. Petani berharap agar pemerintah 

mempunyai program untuk semua orang yang bertani diangkat menjadi PNS. 

Adanya harapan ini dimaksudkan agar menumbuhkan minat pemuda dalam 

bidang pertanian. Mengingat bahwa negara kita merupakan negara agraris jadi 

harusnya bidang pertanianlah yang lebih diunggulkan. Berikut yang disampaikan 

Bapak Zuri ke peneliti: 

 

“Misal dari pemerintah ada info kalau petani akan diangkat jadi PNS 

pasti semua orang akan bertani dek gak mungkin ada yang nolak dan 

saya yakin pertanian akan maju...“ (P3, 175-178) 

 

4.7. Usaha yang Dilakukan Petani Untuk Mencapai Harapan 

Seperti yang ada dalam teori harapan, bahwa setiap individu percaya bahwa 

bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini 



disebut sebuah harapan hasil (outcome expectancy) sebagai penilaian subjektif 

seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan 

orang tersebut (Hubeis, 2007). 

Dalam mencapai harapan atau keinginan, petani harus mempunyai usaha 

untuk mencapai harapan tersebut. Petani mengusahakan suatu harapan karena ia 

mempunyai daya tarik dengan apa yang akan ia tuju. Seperti yang diusalas diatas, 

berikut ini usaha yang sudah dilakukan oleh petani dusun Watugajah.  

Petani yang mengingingkan hasil produksinya meningkat mereka akan 

meminimalkan adanya serangan hama. Jika tanaman padi di serang hama maka 

mereka akan menguranginya dengan cara menyemprotkan racun seperti pestisida 

dan mereka akan mengurangi adanya pemupukan kimia, karena yang 

mengakibatnya datangnya hama salah satunya adalah dosis pemupukan yang 

terlalu banyak.  

Penanaman dengan sistem jajar legowo merupakan salah satu sistem yang 

membantu menaikkan jumlah produksi. Sistem tanam jajar legowo merupakan 

sistem tanam yang memperhatikan larikan tanaman dan merupakan tanam 

berselang seling antara dua atau lebih baris tanaman padi dan satu baris kosong. 

Tujuannya agar populasi tanaman per satuan luas dapat dipertahankan bahkan 

dapat ditingkatkan (Yunizar et al., 2012). Sistem ini akan sangat berpengaruh 

dalam meningkatkan produksi jika dibanding dengan sistem yang biasa. Bapak 

Misbahrudin bercerita bagaimana usaha beliau dalam menaikkan jumlah 

produksinya: 

 

“Ya jangan sampai ada hama, ditangkal dengan obat-obat. 

Ketekunan lah mbak. Jangan sayang mengeluarkan uang untuk 

mengobati tanaman, dan saya berencana akan menanam dengan 

sistem Jajarlegowo.” (P1, 194-197) 

 

Petani sudah mulai mempunyai kolam namun masih kecil jadi hanya untuk 

konsumsi sendiri saja, namun jika panen banyak terkadang hasilnya dijual ke 

tetangga. Begitu juga untuk ternak ayam, petani sudah mulai mempunyai 



beberapa ayam kampung yang diternak sendiri. Jika hal ini berlangsung terus 

menerus maka usaha ini akan menjadi besar dan harapan petani akan tercapai. 

Sebagian petani sudah menanam sayuran yang cocok pada dataran rendah 

seperti bayam, kangkung, terong, tomat, cabai. Karena lahan yang dimiliki belum 

luas maka usaha ini masih tergolong dalam usaha skala kecil. Petani mulai sadar 

bahwa jika hanya mengandalkan padi saja maka kebutuhan yang lain akan susah 

tercapai. Ungkap Bapak Nuh seperti ini: 

 

“Saya kan gak Cuma padi, jadi ya kreaktif ini ada berbagai macam 

tanaman. Ada padi sayuran terus tanaman tahunan ad buah kelapa, 

kelengkeng, sirsat...” (P4, 15-17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


