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ABSTRAK

STRATEGI POLA NAFKAH GANDA
PADA MASYARAKAT PETANI DALAM

MENIGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA
MUSLIM DI DESA PANARAGAN KECAMATAN TULANG

BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh
Santi Sanjaya

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya  tinggal 
dalam suasana kehidupan pedesaan sebagai petani. Dan yang sebagian waktu mereka 
tercurahkan untuk kegiatan pekerjaan disektor pertanian. Salah satu masalah 
pedesaan yang sangat krusial  adalah keterbatasan peluang kerja baru disuatu pihak, 
luas lahan pertanian semakin menyusut akibat jumlah penduduk yang lebih tinggi, 
sistem pengairan yakni irigasi masih terbatas, dan untuk pengairan masih 
mengandalkan air hujan sehingga keadaan alam sangat menentukan produktivitas 
pertanian.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian, yang dirumuskan dalam masalah yaitu Bagaimana strategi nafkah ganda 
pada masyarakat petani dalam meningkatkan ekomoni rumah tangga muslim?
Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan ekonomi 
masyarakat petani?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pola nafkah ganda pada 
masyarakat petani dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga muslim dan 
untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada masyarakat petani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan  yaitu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan mengangkat data-
data yang terdapat di desa Panaragan dan masyarakat petani desa Panaragan. Adapun 
penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya 
sesuai dengan objek penelitian. Populasi sampel yang berjumlah 9 KK. Analisa data 
yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif maka dalam menggunakan metode 
berfikir deduktif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa usaha yang dilakukan 
masyarakat petani desa Panaragan melalui startegi pola nafkah ganda yakni
masyarakat yang tidak hanya terpokus oada mata pencarian petani saja namun 
masyarakat mencari usaha lain dan di sektor lain kemudian peneliti membagi 
masyarakat petani dalam 3 kelas yakni: petani kelas atas, petani kelas menengah dan 
petani kelas bawah. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang ada di desa 
Panaragan, faktor penghambar yakni faktor pendidikan, luas lahan, dan sistem 
perairan. Dan di faktor pendukung yakni memiliki etos kerja dan masyarakat 
memiliki kesadaran yang sangat tinggi. 
Kata Kunci : Strategi Pola Nafkah Ganda
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul proposal ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah 

utama. Skripsi ini berjudul : “STRATEGI POLA NAFKAH GANDA PADA 

MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH 

TANGGA MUSLIM DI DESA PANARAGAN KECAMATAN TULANG 

BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”.

Strategi yaitu “konsep atau upaya untuk mengerahkan dan mengarahkan 

potensi dan Sumber daya kedalam rangkayan kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan1.’’yang dimaksud strategi disini  adalah suatu upaya dalam 

perekonomian masyarakat petani baik atas, menengah maupun bawah menerapkan  

strategi pola nafkah ganda yaitu pola pencarian nafkah yaitu selain bertani mereka 

bekerja diluar sektor pertanian.

Strategi  Pola Nafkah Ganda adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat  untuk mencapai  apa yang diinginkannya dan dijadikan salah satu 

alternatip dalam memecahkan masalah ekonomi. Karna ekonomi merupakan salah 

satu faktor  utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan upaya tersendiri 

dalam meningkatkan  perekonomian rumah tangga.2

                                                          
1 Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafi’i Pengembangan Masyarakat Islam dari 

Idiologi Strategi Sampai TradiI Remaja Rosdakary (Bandung, 2001) h.41.
2 Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002)., h.255.
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Masyarakat petani adalah masyarakat yang mata pencariannya bertani, yaitu 

mereka yang bekerja sebagai pelaku petani dan pemilik modal atau sawah, petani 

yang penulis maksud adalah petani karet, petani sawah dan petani palawija (sayuran).

Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha kegiatan dan 

sebagainya) menurut A.Buttrick yang dikutip oleh komarudin meningkatkan ekonomi 

adalah suatu proses tempat suatu negara dapat menggunakan sumber-sumber 

produksinya sehingga mampu memperbesar produk perkapital.3

Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. kata keluarga 

sendiri  berasa dari bahasa sangsekerta yaitu kula yang berarti famili dan warga yang 

berarti anggota. Jadi keluarga adalah anggota keluarga yang dalam hal ini yang terdiri 

dari ibu (istri), bapak (suami) dan anak.4   rumah tangga juga dapat berarti semua 

orang yang hidup  dibawah atap dan membuat keputusan bersama5. Ekonomi rumah 

tangga muslim adalah sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber 

hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma-norma 

tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota 

rumah tangga. Perekonomian ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera 

didunia  dan diakherat.6

                                                          
3 Komarudin, Pengantar Memahami Pembangunan Angkasa, ( Bandung) tt, h.34.
4 Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: Thesia 

Foundatoin)., h.2.
5 Richard G Lapsey, Peter O Stainer, Douglas Purvis, Ilmu Ekonomi, Edisi VII, (Jakarta: Bima 

Aksara,  1998).,  h.7.
6 Muhammad Antoniu, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Penerbit Buku Andala, 

1998), h.48.
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Jadi yang dimaksud rumah tangga muslim adalah  sebuah keluarga yang 

dalam kehidupannya menjalankan syariah Islam yakni mentaati aturan Tuhan dan 

menjauhi larangannya.

Desa panaragan kecamatan tulang bawang tengah adalah lokasi dimana 

penulis  mengadakan penelitian yang terletak diwilayah Kecamatan  Tulang Bawang 

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari penjelasan diatas, maksud dari judul 

ini adalah suatu upaya  tentang bagaimana cara atau metode yang dilakukan oleh 

masyarakat petani baik petani atas, menengah, maupun bawah dalam meningkatkan 

perekonomian rumah tangga muslim  yang ada di Desa Panaragan  Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut:

1. Strategi ekonomi masyarakat petani sebagai suatu upaya yang dilakukan 

masyarakat  untuk meningkatkan struktur sosialnya. Pola nafkah ganda yang 

dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu jalan keluar atau upaya yang 

dilakukan oleh masyarakat sebagai mahluk sosial untuk mengatasi permasalahan 

dalam perekonomian yang sedang dihadapinya, hal ini menarik untuk diteliti 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan atau jurusan yang sedang penulis 

tekuni yaitu: Pengembangan Masyarakat Islam, karena penelitian ini berusaha 

mengkaji Strategi Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Rumah Tangga Muslim.
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3. Tersedia data-data penunjang dan literatur yang cukup untuk membahas masalah 

Strategi masyarakat petani dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga 

muslim, dan penelitian diharapkan akan terlaksana sesuai waktu yang 

direncanakan.

4. Wilayah tempat penelitian merupakan wilayah yang mudah untuk dijangkau, 

karena demi kelancaran penelitian ini.

5. Adanya para petani yang belum maksimal dalam meraih hasil taninya.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya  tinggal 

dalam suasana kehidupan pedesaan sebagai petani. Dan yang sebagian waktu mereka 

tercurahkan untuk kegiatan pekerjaan disektor pertanian. Oleh sebab itu tanah atau 

sumber daya agraris lainnya dalam suatu masyarakat  tidak hanya menjadi salah satu 

faktor produksi tetapi juga memiliki arti penting lainnya, baik menyangkut aspek 

sosial maupun politik.7

Dilain pihak terlihat bahwa penduduk tumbuh dengan cepet diatas lahan yang 

sudah sempit, sebagian petani dan buruh tani terdesak kemarginalisasian ekonomi dan 

sosial, sehingga secara keseluruhan proses modernisasi menghadapi banyak 

hambatan.8

Dengan demikian kecilnya skala usaha yang dimiliki sebagian besar petani 

menunjukan pola hidup petani Indonesia yang tergolong subsisten, (bertahan hidup 

dalam kondisi minimal) Dikatakan demikian karna keterbatasan kemampuan 

                                                          
7 Endang Suhendar dan Yohan Budi Winarti, Petani dan Konflik Agraris, (Bandung: Akatiga, 

1998) h.1.
8 Ulrich Planch, Sosiologi Pertanian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)., h.27. 
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berproduksi yang disebabkan oleh  kecilnya skala usaha  yang dimiliki petani, 

Keadaan ini menjadi indikator yang jelas dalam mengukur kemampuan petani  dari 

hasil produksi  yang lebih  terbatas.

Salah satu masalah pedesaan yang sangat krusial  adalah keterbatasan peluang 

kerja baru disuatu pihak, luas lahan pertanian semakin menyusut akibat jumlah 

penduduk yang lebih tinggi, sistem pengairan yakni irigasi masih terbatas, dan untuk 

pengairan masih mengandalkan air hujan sehingga keadaan alamlah yang 

menentukan produktivitas pertanian. 

Hal tersebut belum lagi ditambah dengan masalah-masalah  yang dihadapi 

petani  dalam bidang pranata yaitu perbedaan yang mencolok antara perkembangan 

upah bagi sektor pertanian dan sektor lain. Sektor industri berkembang lebih pesat 

sementara pertanian statis  lebih miris. Oleh karna itu dipedesaan terjadi semacam 

perbedaan kalau tidak ingin disebut dengan diskriminasi perlakuan.9

Penyebab  keluarnya petani untuk bekerja diluar sektor pertanian adalah tidak 

cukupnya pekerjaan dan pendapatan  hasil  usaha tani. Sifat pendapatan penghasilan 

usaha tani yang musiman banyak beresiko dan Rendahnya usaha tani tersebut 

disebabkan oleh semakin mahal nya input produksi,  juga semakin kecilnya nilai 

tukar produksi Hal itulah yang mendorong petani untuk berusaha bekerja diluar 

sektor pertanian.10  

                                                          
9 Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2004), h.41. 
10 Yayuk Yulianti,ms & Mangko Purnomo, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Lapera Pustaka 

Utama, 2002), h.64.
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Para pekerja melakukan berbagai cara dan strategi dalam upaya 

mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian, mereka melakukan berbagai 

pekerjaan maupun berbagai strategi sebagai bentuk upaya menambah pendapatan 

rumahtangga, para  petani melakukan pola  pencaharian nafkah ganda  dengan 

beragam status secara teratur selama setahun untuk memperoleh pendapatan demi 

memenuhi keperluan rumahtangganya. Dalam beberapa kasus, masyarakat di daerah 

pedesaan memiliki pola nafkah ganda.

Hal ini disebabkan keterbatasan pemilikan lahan dan upaya untuk  memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Seorang petani yang tidak memiliki tanah mungkin juga 

memiliki sebuah warung yang diusahakan oleh istrinya sedangkan dia sendiri yang 

pada awal musim bercocok tanam, sibuk bekerja sebagai buruh tani pada petani-

petani lain yang berasal dari desa lain atau menjadi buruh bangunan, mencari ikan, 

mengojek, atau pekerjaan lainnya.

Strategi  Pola Nafkah Ganda adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat  untuk mencapai  apa yang diinginkannya dan dijadikan salah satu 

alternatip dalam memecahkan masalah ekonomi. Karna ekonomi merupakan salah 

satu faktor  utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan upaya tersendiri 

dalam meningkatkan  perekonomian rumah tangga. Oleh sebab itu pada umum nya 

warga lapisan atas tidak  terlalu banyak  apabila dibandingkan dengan lapisan 

menengah dan lapisan bawah.11

Menurut Slamet Widodo, Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga 

nelayan miskin terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi 

                                                          
11 Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002)., h.255.
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dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja 

rumah tangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial dilakukan dengan 

memanfaatkan ikatan kekerabatan yang ada. Lembaga kesejahteraan tradisional juga 

mempunyai peran yang penting bagi rumah tangga miskin dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Modal social mempunyai peran yang cukup penting dalam 

strategi nafkah rumah tangga miskin dan dapat menjadi salah satu pokok perhatian 

dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan.

Menurut Hadi Dharmawan, Strategi nafkah masyarakat yang tinggal di desa 

ini tidak hanya dari sektor pertanian, tapi juga sektor non pertanian. Terdapat 

berbagai cara penerapan struktur strategi penghidupan, mulai dari intensifikasi satu 

sektor, diversifikasi pendapatan atau pola nafkah ganda, rekayasa spasial atau 

migrasi. Namun, semua sector pendapatan tetap menggunakan modal. Kelima modal 

yaitu modal sumberdaya alam, modal sosial, modal manusia, modal finansial, dan 

modal fisik digunakan sebagai cara untuk mendukung keberlanjutan strategi nafkah 

mereka. Bahkan semakin lama, warga cenderung lebih bergantung pada sektor non 

petanian. Namun basis nafkah mereka adalah sebagai petani.

Menurut Sumarti Titik,  ketidak mampuan petani melakukan investasi sering 

kali bersumber dari prilaku ekonomi yang terpinggirkan dalam tatanan komoditi 

tanaman komersial yaitu: (1) Usaha tani masih berbasis usaha tani keluarga, (2) Hasil 

yang diperoleh minimal karna berlangsung dalam konteks kekurangan modal,lahan 

dan tenaga kerja, (3) Faktor produksi utama yang dimiliki hanya tenaga kerja.12

                                                          
12 Titik Sumarti, Kemiskinan Petani Dan Strategi Nafkah Ganda Rumah Tangga Pedesaan, 

Tersedia di Jurnal (scott,1989)., h. 4
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Bagi petani kecil pendapatan atau  penghasilan yang mereka peroleh kurang 

layak   dalam meningkatkan  kehidupan perekonomian rumah tangga mereka. Hal 

tersebut diatas juga terjadi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  Ada berbagai ketimpangan  penguasaan dalam 

berbagai sumber penghasilan baik lapisan atas, menengah maupun bawah.

Kondisi kemiskinan jugalah yang mendorong petani lapisan menengah 

kebawah untuk melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, salah satunya dengan 

menerapkan pola nafkah ganda dan juga memaksimalkan tenaga kerja keluarga, baik 

anak maupun istri. Pola nafkah ganda dilakukan melalui penganekaragaman bidang 

mata pencaharian sedangkan pemaksimalan tenaga kerja dilakukan dengan 

melibatkan anak-anak dan wanita (istri) untuk turut serta dalam usaha produktif. 

Desa panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang  Barat  merupakan daerah persawahan dan perkebunan singkong  yang 

mengandalkan bantuan dari alam yaitu sawah tadah hujan Dimana masyarakat petani 

desa tersebut dalam menggarap sawahnya sangat tergantung pada alam. Apabila 

musim hujan masyarakat  panaragan  biasanya menanam palawija dan padi, seperti 

jagung, singkong dan lainnya dan itupun dipanen hanya setahun sekali, hal tersebut 

terjadi karna sarana irigasi masih kurang memadai. Selain itu hama yang menyerang 

tanaman  tersebut yang menyebabkan kondisi perekonomian  rumah tangga petani 

tidak setabil.

Desa Panaragan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan 

perekonomian rumah tangga ini juga akibat  rendahnya keahlian dalam bidang 

pertanian, kurangnya kepemilikan pemodalan dan lahan. Sedangkan faktor 
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pendukung dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya suatu  kesadaran  

yang tinggi akan pentingnya mencari nafkah meskipun pekerjaan yang mereka 

lakukan terkesan sepele, serta kemauan yang tinggi dalam melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan perekonomian.

Pendapatan dan penghasilan dari  usaha tani dipengaruhi  oleh faktor 

musiman, misal nya pada saat  ramai musim tanam  maka petani melakukan 

penanaman, namun pada saat musim tanam telah usai maka petani melakukan strategi  

pekerjaan diluar sektor pertanian, seperti  berdagang sayuran, pedagang kaki lima, 

mencari ikan,  buruh bangunan dan lain sebagainya untuk mengisi kekosongan waktu 

sebelum musim panen tiba,

Selain itu sebenarnya rumahtangga petani di desa penelitian ini juga 

memanfaatkan jaringan sosial dalam bentuk kelembagaan yang sudah ada misalnya 

arisan, pengajian untuk membantu ekonomi mereka, namun pembahasan secara detil 

tidak penulis lakukan karena kurangnya data yang berhasil dikumpulkan.

Bagi petani kecil pola musiman inilah yang menyebabkan pekerjaan diluar 

sektor Pertanian menjadi sangat penting,  pemilikan luas lahan yang sedikit dan 

pemodalan bagi usaha tani yang kurang memadai  sehingga kehidupan masyarakat 

petani masih dalam problem dalam hal inilah yang menyebabkan penulis  tertarik 

dalam meneliti  bagaimana Strategi yang dilakukan Oleh Masyarakat Muslim Dalam 

Meningkatkan Perekonomian  peranan pekerjaan diluar sektor pertanian  didalam 

mendukung perekonomian rumah tangga masyarakat petani.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana strategi nafkah ganda pada masyarakat petani dalam meningkatkan 

ekomoni rumah tangga muslim?

2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat petani?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui strategi pola nafkah ganda pada masyarakat petani dalam 

meningkatkan ekomoni rumah tangga muslim.

2. Agar mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan 

ekonomi masyarakat petani.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.13 Agar 

penyusunan proposal ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan 

metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan tehnik 

penulisan karya ilmiah.

                                                          
13 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Askara, 1997), h. 1
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan 

yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.14 Menurut Hadari 

Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitan yang 

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan 

organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.15

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan strategi pola 

nafkah ganda pada masyarakat petani dalam meningkatkan ekomoni rumah 

tangga di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research). Menurut 

Sumadi Penelitian Deskriptif adalah ”menggambarkan mngenai situasi atau 

kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu denan mencari informasi 

factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas.”16 penelitian yang bersifat Deskriptif bertujuan “menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu untuk 

                                                          
14 Kartono Kartini, Penghantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), Cet. 

Ke-VII, h.32.
15 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 1998), Cet. Ke-VIII, h. 31.
16 Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Social, Ekonomi,

(Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet. Ke. I., h. 34
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melakukan hubunga frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang 

ada di masyarakat.”17

Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, 

atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara 

apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa 

manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah 

pertanyaan penelitian-penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat lebih 

sistematis, faktual dan  akurat mengenai fakta-fakta dan populasi daerah 

tertentu.18

Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu.19 Dalam hal ini, penulis menggambarkan 

tentang strategi pengembangan sumber daya manusia melalui aktivitas-aktivitas

masyarakat petani di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Meningkatkan ekonomi rumah tangga 

sesuai dengan kebutuhan.

                                                          
17 Koenjoroningrat, Metodologi penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, t.th), h. 32
18 Sumadi Surya Brata,Metode Penelitian, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,1998), h.18.
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 10.
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2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala dan 

nilai-nilai karakteristik tertentu dalam penelitian yang merupkan wilayah 

generalisasi yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk depelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya 20.

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul “Metode 

Penelitian Survai”, Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit 

analisa yang ciri-cirinya akan diduga.21 Dalam setiap penelitian, populasi yang 

dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari.

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang merupakan 

sasaran penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota yang lengkap dan jelas serta dapat 

dipelajari sifat-sifatnya.22 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh seluruh petani di Desa Panaragna Kecamatan Tulang Bawang

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 114 KK.

                                                          
20 Hadari Nawawi,Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yokyakarta; Gajah Mada University 

Press,1997), h. 141.
21 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta : LP3EES, 2008), Cet. Ke-19,. 

h.152
22 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung : Transito, 1992), h.6
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b. Sampel 

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang di 

anggap dapat menggambarkan populasinya.23 Menurut Nana Sudjana sampel adalah 

“wakil dari populasi”.24 Namun menurut Sutrisno Hadi sampel adalah sebagian dari 

individu yang diselidiki dari keseluruhan objek penelitian.25

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling

yaitu tidak semua anggota populasi di beri kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non radom sampling yang penulis gunakan 

adalah jenis Porposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masyarakat petani yang memiliki pendapatan diluar sektor pertanian.

2. Masyarakat petani yang memiliki lahan pertanian yang memperkerjakan 

orang lain.

3. Untuk masyarakat kelas atas yang luas lahan 6-3 ¼ Hektar.

4. Untuk masyarakat kelas menengah yang luas lahan 2-1 Hektar.

                                                          
23 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 57
24 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, Desertasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1996), h. 53
25 Sotrisno Hadi, Metode Research I, ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1993), h. 180.
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5. Untuk masyarakat kelas bawah bagi petani yang tidak memiliki lahan 

atau memiliki lahan sedikit, misalnya ½ hektar.

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri diatas, yang sudah penulis tentukan maka 

yang mewakili sampel dalam penelitian ini adalah dari masyarakat petani 9 KK.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambikan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama dengan 

metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaan diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam wawancara, 

alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Sutau pedoman 

wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpulan data, 

sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada reponden.26

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua 

orang atau saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil 

                                                          
26 Nasution, Metode research Penelitian Ilmiah, ( Jakarta : Bumu Aksara, 2006), Cet-VII, h. 

128
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wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi 

wawancara.27

Menurut buku Masri Singarimbun wawancara merupakan sutau proses 

interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh 

beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor 

tersebut adalah : pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan dan situasi wawancara.28

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Interview (Wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Interview bebas terpimpin yaitu wawancara 

dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas 

menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan 

jawaban yang diberikan responden.29

Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai 

proses wawancara kehilangan arah dalam interview. Metode ini adalah metode 

pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini 

dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Selain itu wawancara juga 

                                                          
27 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Mundur Maju, 1996), h. 32 
28 Masri Singarimbun, Op. Cit. H. 192.
29 Sutrini Hadi, Methodelogi Research Jilid III, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, t.th), 

h. 127
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dilakukan dengan menggunakan media berupa telephone dan internet karena alasan 

kesibukan subyek yang diwawancarai dan untuk keefektif-efasienan waktu, 

khususnya untuk mempertanyakan materi tambahan yang belum sempat digali dan 

untuk konfirmasi.

Adapun data yang penulis butuhkan adalah strategi pola nafkah ganda pada 

masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.30 Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan 

menggunakan mata, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk salah 

satu bentuk dari observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah 

paduan pengamatan dan lembaran pengamatan.31

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan 

berpedoman kepada desain penelitian perlu mengujungi lokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.32

Penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi yang tidak di 

                                                          
30 Marzuki, Op.cit, h.52
31 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 139 
32 Ahsannuddin, Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 44
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turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan 

dilapangan.

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kinerja dan aktivitas 

yang dilakukan oleh Masyarakat petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengamati kegiatan masyarakat 

petani apa saja dengan aplikasi yang diterapkan dilapangan, mengamati strategi

praktis Masyarakat petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan ekonomi rumah tanggaa dan 

mengamati pengaruh terjadinya bagi masyarakat yang melakukan pola nafkah 

ganda.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan ke objek penelitian.33 Penelitian lapangan yang akan 

dilaksanakan, informasi yang berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe 

informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber data 

yang eksplisit.34

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data 

penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, leaflet dan jika diperlukan 

foto-foto juga dapat menunjang. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

                                                          
33 Irawan Soehartono, Op.cit, h. 70
34 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Metode, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 105
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yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagiannya.35

Dokumen penelitian ini berupa dokumen-dokumen, brosur-brosur, buku-

buku, Sejarah, Struktur desa dan wilayah desa.

G. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang 

dikumpulkan dalam aneka dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman), yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, 

penyuntingan, atau alih-tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, 

yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Dalam analisa ini terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang menjadi secara bersama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi.36

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang 

ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam 

menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya 

                                                          
35 Suharmi Arikunto, Op.cit, h. 206
36 Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI-

PRESS, 1992), Cet. Ke-1, h. 15-16
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penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. 37

Adapun teknik yang digunakan dalam analsa kualitatif adalah tehnik 

komparative yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel lain untuk 

mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunannya untuk membandingkan antara 

data lapangan dengan teori dari perpustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.38

Maksud dari analisis komparatif diatas adalah membandingkan data yang satu 

dengan data yang lain dengan maksud menyusun sistematika dan memilah-milah data 

yang valid, kemudian hasil pengumpulan data lapangan tersebut dibandingkan 

dengan teori pada bab II apakah ada kesamaan ataukah ada perbedaan antara data 

lapangan dengan teori, selanjutnya setelah dianalisa kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil interprestasi data menempuh cara induktif 

yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret itu 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.39

                                                          
37 De Lexi J, Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : R.R Karya, 1991), h. 3
38 Nana Sudjana, Op.cit, h. 4
39 Sutrisno Hadi, Op.Cit, h.42
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BAB II

STRATEGI POLA NAFKAH GANDA DAN MASYARAKAT PETANI

A. Strategi Pola Nafkah Ganda

1. Pengertian Strategi Nafkah Ganda

Kata Strategi secara etimologi berasal dari kata majemuk bahasa yunani 

ialah stratos (berarti pasukan) dan again (berarti memimpin). Jadi strategi berarti  

hal memimpin pasukan.1

Sedangkan Strategi menurut istilah adalah keseluruhan langkah 

(kebijaksanaan-kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai 

suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan.2

Strategi ekonomi rumah tangga pedesaan mencakup upaya-upaya alokasi  

sumber daya khususnya tenaga kerja didua sektor sekaligus yaitu sektor-sektor 

produksi dan non produksi. Upaya sektor produksi menunjukan ragam kegiatan 

para anggota rumah tangga dibidang ekonomi produksi. Sedangkan upaya 

dibidang sektor non produksi menunjukkan pada keterlibatan para angota 

keluarga diberagam lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Sebagaimana 

pendapat  Sayogya yang dikutip oleh Felix Sitorus dalam bunga rampai sosiologi 

keluarga yaitu disektor produksi, rumah tangga pedesaan di indonesia 

menerapkan pola nafkah ganda sebagai bagian dari strategi ekonomi. Dalam pola 

itu sejumlah anggota rumah tangga usia kerja terlibat mencari nafkah diberbagai 

                                                          
1 Ali Moertopo, Strategi Kebudayaan, ( Jakarta,Yayasan Proklamasi ),h.7.
2 Bintoro Tjokroamidjojo. Z dan Mustopa Didjaya. A.R, Teori Strategi Pembangunan  

Nasional  (Jakarta,PT.Gunung Agung,1983),h.13.
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sumber, baik disektor pertanian maupun diluar pertanian dalam kegiatan usaha 

sendiri maupun sebagai buruh

Konsep mata pencaharian (livelihood) dan strategi nafkah (livelihood 

strategis) didefinisikan oleh Chambers dalam Nurmalinda (2002) sebagai realitas 

jaminan hidup seseorang atau negara untuk memanfaatkan segenap kemampuan 

dan tuntutannya serta kekayaan yang dimilikinya.

Scones menggolongkan strategi nafkah petani setidaknya menjadi tiga 

golongan besar. Ketiga golongan tersebut adalah :

1. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang merupakan usaha pemanfaatan 

sektor pertanian agar lebih efektif dan efisien baik melalui penambahan input 

eksternal berupa tenaga kerja atau teknologi (intensifikasi) maupun dengan 

memperluas lahan garapan pertanian (ekstensifikasi).

2. Pola nafkah ganda yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara 

mencari pekerjaan lain selain sektor pertanian untuk menambah pendapatan 

(diversifikasi pekerjaan).

3. Rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mobilisasi/ 

perpindahan penduduk baik secara permanen maupun sirkuler (migrasi).

2. Konsep Sumber Nafkah Ganda

Dharmawan mengemukakan bahwa dalam sosiologi nafkah, 

pengertian strategi nafkah lebih mengarah pada pengertian livelihood strategy 

(strategi penghidupan) daripada means of living strategy (strategi bertahan 
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hidup). Strategi nafkah adalah taktik dan aksi yang dibangun oleh individu 

ataupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka dengan 

tetap memperhatikan eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial dan sistem 

nilai budaya yang berlaku.

Menurut Dharmawan, ada dua tradisi pemikiran yang mendasari 

dinamika sistem penghidupan dan nafkah pedesaan, yaitu3:

a. Mahzab Bogor, dimana strategi penghidupan dan nafkah pedesaan dibangun 

selalu menunjuk ke sektor pertanian (dalam arti luas). Basis nafkah

rumahtangga petani adalah segala aktivitas ekonomi pertanian dan ekonomi 

non-pertanian yang sangat ditentukan oleh sistem sosial-budaya setempat. 

Dari dua kombinasi basis nafkah, setiap individu memainkan kombinasi 

modal-keras berupa fisik, finansial, dan tanah dengan modal-lembut berupa

keterampilan dan intelektual SDM guna menghasilkan sejumlah strategi 

penghidupan.

b. Mahzab Barat yang memandang sistem penghidupan dan nafkah pedesaan 

dalam setting dinamika sosioekologis suatu ekosistem. Dalam setting ini, 

subsistem sosial dan sub-sistem ekologi memungkinkan tersedianya pilihan-

pilihan strategi nafkah bagi petani. Oleh karena itu, bentuk-bentuk strategi

nafkah yang terbangun ditentukan bagaimana petani dan rumahtangganya 

memainkan kombinasikombinasi sumberdaya nafkah yang tersedia bagi

mereka.

                                                          
3 https://diahayuningtyas.wordpreess.com/strategi-nafkah-masyarakat di akses pada tanggal 

12 Maret 2017, Pukul 20:01
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Strategi nafkah ialah penghidupan yang terdiri dari asset (alam, fisik, manusia, 

modal keuangan, dan modal sosial), kegiatan, dan akses (yang dimediasi oleh 

kelembagaan dan hubungan sosial) yang bersama-sama menentukan kehidupan

individu atau rumahtangga. Menurut Masithoh dalam Niswah sumber nafkah 

adalah berbagai sumberdaya yang dapat digunakan oleh individu maupun 

keseluruhan anggota rumahtangga petani untuk melaksanakan strategi nafkah 

guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya paling tidak untuk memenuhi 

kebutuhan subsisten ataupun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup suatu 

rumahtangga petani.

Penerapan strategi nafkah, rumah tangga petani memanfaatkan berbagai 

sumberdaya yang dimiliki dalam upaya untuk dapat bertahan hidup. Terdapat 

lima bentuk modal atau biasa disebut livelihood asset. Menurut Ellis, kelima 

bentuk modal tersebut antara lain4:

a. Modal Sumberdaya Alam (Natural Capital)

Modal ini bisa juga disebut sebagai lingkungan yang merupakan gabungan 

dari berbagai faktor biotik dan abiotik di sekeliling manusia. Modal ini dapat 

berupa sumberdaya yang bisa diperbaharui maupun tidak bisa diperbaharui. 

Contoh dari modal sumberdaya alam adalah air, pepohonan, tanah, stok kayu 

dari kebun atau hutan, stok ikan di perairan, maupun sumberdaya mineral 

seeprti minyak, emas, batu bara, dan lain sebagainya.

b. Modal Fisik (Physical Capital)

                                                          
4 http://www.academia.edu/strategi-nafkah-ganda di akses pada tanggal 17 Maret 2017 Pukul 

20:16
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Modal fisik merupakan modal yang berbentuk infrastruktur dasar seperti 

saluran irigasi, jalan, gedung, dan lain sebagainya.

c. Modal Manusia (Human Capital)

Modal ini merupakan modal utama apalagi pada masyarakat yang 

dikategorikan “miskin”. Modal ini berupa tenaga kerja yang tersedia dalam 

rumahtangga yang dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, dan kesehatan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Modal Finansial (Financial Capital and Subtitutes)

Modal ini berupa uang, yang digunakan oleh suatu rumahtangga. Modal ini 

dapat berupa uang tunai, tabungan, ataupun akses dan pinjaman.

e. Modal Sosial (Social Capital)

Modal ini merupakan gabungan komunitas yang dapat memberikan 

keuntungan bagi individu atau rumahtangga yang tergabung di dalamnya. 

Contoh modal sosial adalah jaringan kerja (networking) yang merupakan 

hubungan vertikal maupun hubungan horizontal untuk bekerja sama dan 

memberikan bantuan untuk memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi.

3. Jenis-jenis Strategi Nafkah

Berbicara tentang strategi nafkah, ada beberapa pendapat yang penulis 

telusuri dari berbagai referensi. Salah satunya Ellis mengemukakan tiga 

klasifikasi sumber nafkah (income source) yaitu5:

                                                          
5 https://diahayuningtyas.wordpreess.com/strategi-nafkah-masyarakat di akses pada tanggal 

12 Maret 2017, Pukul 20:01
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a. Sektor farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan yang berasal dari 

tanah pertanian milik sendiri, baik yang diusahakan oleh pemilik tanah

maupun diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil. Strategi on farm 

merujuk pada nafkah yang berasal dari pertanian dalam arti luas.

b. Sektor off-farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan di luar pertanian, 

yang dapat berarti penghasilan yang diperoleh berasal dari upah tenaga kerja, 

sistem bagi hasil, kontrak upah tenaga kerja non upah, dan lain-lain, namun 

masih dalam lingkup sektor pertanian.

c. Sektor non-farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan yang bukan 

berasal dari pertanian, seperti pendapatan atau gaji pensiun, pendapatan dari 

usaha pribadi, dan sebagainya.

Ada juga merujuk pada Scoones dalam Turasih, terdapat tiga klasifikasi 

strategi nafkah (livelihood strategy) yang mungkin dilakukan oleh rumahtangga 

petani, yaitu:

a. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan 

sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input

eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan 

memperluas lahan garapan (ekstensifikasi).

b. Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan 

keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain 

pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga 

kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja –selain pertanian- dan

memperoleh pendapatan.
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c. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan 

melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen 

maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

Dalam rangka bertahan hidup dan meningkatkan status ekonomi, setiap 

rumahtangga petani membangun mekanis nafkah. Keseluruhan mekanisme 

nafkah tersebut membentuk strategi nafkah (livelihood strategy) yang khas. Dari 

hasil pertanian pengamatan dapat diinventarisasi sejumlah strategi nafkah, sebagai 

berikut:

a. Strategi Nafkah Berserak, artinya rumahtangga petani mengadakan 

pekerjaannya secara acak-berserakan ke segala sektor lain di sektor 

pertanian. Strategi ini dikembangkan tergantung kesediaan waktu dan 

tenaga yang tersedia. Misalnya menjadi buruh bangunan, buruh 

pabrik, tukang bangunan, membuka bengkel, warung sembako, 

warung makan, sopir angkutan umum, ojek dan sebagiannya.

b. Strategi Nafkah Ganda, yaitu mengkombinasikan aktifitas nafkah 

pertanian dan non-pertanian sekaligus dalam jangka waktu yang lama 

atau hampir permanen (livelihood diversifcation). 

c. Strategi Nafkah Berbasis Bantuan, yaitu nafkah yang bersumberkan 

pada bantuan karitatif dan pemerintah ataupun kerabat.

Kemudian ada juga jenis strategi nafkah ganda menurut Corrner 

berpendapat bahwa di kalangan petani miskin diperdesaan terdapat beberapa 

pola adaptasi yang dikembangkan dalam kalangan sangan hidup. Antara lain 

melakukan beraneka ragam untuk pekerjaan meskipun pekerjaan yang 
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tersedia di desa dapat memperendahkan martabat akan tetapi dapat diterima. 

Jika kegiatan belum bisa mencukupi biasanya berpaling ke sistem penunjang 

dilingkungannya yaitu sistem kerabat, tetangga dan aturan tukar menukar 

secara timbal balik yang sangat berharga bagi penduduk miskin.

Dari berbagai strategi nafkah yang ada, penulis menarik kesimpulan 

untuk membagi masyarakat petani itu menjadi  kelas yaitu petani kelas atas, 

petani kelas menengah dan petani kelas bawah. Dari petani kelas atas penulis 

mengambil teori dari Ellis yakni Sektor farm income, petani kelas menengah 

penulis mengambil teori dari Scoones dalam Turasih yakni strategi nafkah 

berserak dan petani kelas bawah penulis mengambil terori dari Corrner.

4. Penerapan Strategi Nafkah

Dalam penelitiannya terhadap petani tembakau, Widianto

mengemukakan bahwa sistem nafkah yang dibangun sangat dipengaruhi oleh 

etika moral petani baik pada level individu, rumahtangga, hingga komunitas, 

yang terdiri dari etika sosial-kolektif dan etika individualmaterialism. Etika 

sosial-kolektif masih tampak pada beberapa aktivitas ekonomi petani. Namun 

diakui bahwa beberapa perilaku ekonomi berbasis etika resiprositas perlahan 

melemah, seperti perubahan sistem “royongan” kesistem upah. Dinamika 

strategi nafkah petani tembakau dilihat pada berbagai lapisan. Ada petani 

berlahan luas dan petani berlahan sempit dengan basis produksi yang terbagi 

dua pula, yakni rumahtangga petani tembakau akan berproduksi berbasiskan 

sawah atau tegal (pegunungan).
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Aktivitas ekonomi yang berbeda terjadi pada petani lahan kering 

dimana terjadi perubahan dari aktivitas ekonomi berbasis lahan kering dan

bersifat tradisional/subsisten menjadi aktivitas ekonomi yang menunjukkan 

ciri-ciri komersil. Ciri yang menonjol dari aktivitas ekonomi tradisional 

adalah dalam hal pemanfaatan hasil produksi yang sebagian besar atau 

seluruhnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten (secukup hidup) 

keluarga. Sedangkan aktivitas ekonomi komersial memiliki ciri-ciri menonjol 

yaitu: (1) tujuan produksi untuk pasar; (2) teknologi yang digunakan dianggap 

lebih maju; (3) jaringan system produksi dan distribusi luas; (4) modal dan 

masukan yang dibutuhkan relatif lebih besar; dan (5) tenaga kerja dari luar 

keluarga.

Strategi nafkah ganda mengandalkan sektor perikanan dan jasa 

sedangkan setelah penetapan zonasi sumber nafkahlebih bervariasi. Dalam 

penelitian Turasih, strategi nafkah pertanian rumahtangga petani kentang di 

Dataran Tinggi Dieng terdiri dari dua sektor yaitu on farm dan off farm. 

Strategi on farm berupa pertanian dengan komoditas utama tentu saja tanaman 

kentang dan komoditas lain seperti kobis, koncang (bawang daun), cabe 

bandung, dan sebagian ada yang menanam kacang dieng, yang hanya menjadi 

komoditas sampingan yang tidak diprioritaskan. Sedangkan strategi nafkah 

non farm yang banyak dikerjakan adalah menjadi pedagang karena lokasi 

Desa Karangtengah cukup jauh dari pasar dan kota kabupaten.6

                                                          
6 http://journal.ipb.ac.id//Sistem-penghidupan-dan-nafkah-ganda-masyarakat-petani di akses 

pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 19:12
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4. Faktor Penyebab Terjadinya Strategi Nafkah Ganda

Pendapatan dan pekerjaan usaha tani yang musiman membawa 

konsekuensi dan permintaan pasar kerja. Pada saat ramai musim tanam 

permintaan tenaga kerja pertanian sangaat  besar. Meski mengalami penurunan 

bagaimanapun saat ini alam tetap menjadikan faktor  dominan dalam usaha tani 

pola  musiman inilah yang menyebabkan pekerjaan diluar sektor pertanian 

menjadi penting. Disaat-saat sepi dimana sedikit yang bisa diharapkan dari 

pekerjaan didesa  menjadi lumrah apabila petani meninggalkan desanya .untuk 

bekerja atau mengalihkan propesi sejenak untuk menambah pendapatan. Biasanya 

mereka memilih menjadi buruh musiman dikota  pedagang formal,  atau mengisi 

pekerjaan jasa dipedesaan sendiri seperti warung, ojek, nelayan, ataupun memilih 

pekerjaan tani lainnya seperti tani karet, tani singkong, buruh sawah dan  juga 

berbagai kegiatan lain diluar sistem pertanian. Meski demikian secara umum 

pendapatan yang mereka peroleh kurang layak bagi peningkatan pendapatan dan 

mereka biasanya adalah petani kecil atau buruh tani.7 Selain itu luas usaha tani 

yang sempit, tingkat pendidikan serta sumber dana dan informasi  teknologinya 

pun masih rendah. Hal ini menyebabkan kondisi petani padi dan jagung kurang 

mengembirakan. Teknologi baru untuk tanaman pangan dan menggunakan 

saprotan baru dikembangkan secara nyata setelah dua puluh lima tahun indonesia 

merdeka  yaitu akhir tahun  60an. Dualisme dalam hukum dan ekonomi 

merupakan salah satu penghambat rendahnya tingkat kemajuan para petani 

                                                          
7 Yayuk Yulianti dan Mangku Poernomo, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta : Kippera Pustaka 

Utam,2003),h.241.
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subsistem. Disisi lain, petani sebagai produsen kurang mendapat perhatian  dari 

para pemegang kebijakan. Misalnya saja dalam hal usaha,pemerintah mengurangi 

anggaran untuk subsidi pertama.

B. Masyarakat Petani

1. Pengertian Masyarakat Petani 

Banyak pakar memberikan pengertian tentang petani tetapi pengertian dan 

batasan petani itu berbeda-beda, misalnya Walk memberikan definisi mengenai 

masyarakat petani. Masyarakat petani merupakan penduduk yang secara 

eksestensialnya terlibat dalam cocok tanam.8  dengan demikian kategori tersebut 

mencakup penggarapan atau penerimaan bagi hasil  maupun pemilik penggarap 

selama mereka   ini berada pada posisi membuat keputusan yang relevan tentang 

bagaimana pertumbuhan tanaman mereka.

Sayogyo dalam tulisannya yang dimuat dalam Majalah Prisma Nomor 7 

Tahun 1978 yang dikutip oleh Lambang Triyono dan Nasikun dalam buku Proses 

Pertumbuhan Sosial didesa jawa, mengklasifikasikan petani menjadi lima 

kelompok yaitu:

Petani kelas atas dengan pemilik sawah lebih dari satu hektar, petani kelas 

menengah antara 0,15-1 Ha, petani kecil 0,21-0,50 Ha dan tuna kisma atau buruh 

tani yang memiliki tanah dan bekerja  sebagai buruh tani dalam produksi 

                                                          
8 Henry.A. Landsberger & YUG.Alexandrov, Pergolakan  Petani  



32

pertanian.9 Pada umumnya petani diindonesia diklasifikasikan  menjadi 4 

golongan yaitu:

1) Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan yang cukup untuk aktifitas 

pertanian, dalam artian petani yang memiliki lahan bukan sebagai penyewa 

akan tetapi merupakan milik sendiri

2) Petani penyewa adaah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri 

sehingga mereka menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem 

sewa. dimana penyewa membayar sewa kepada pemilik tanah. Mengenai 

sewa-menyewa tanah D.H Penny dan Knneth ginting menjelaskan bahwa 

yang dimaksud sewa tanah adalah nilai persatuan luas tanah orang lain yang 

harus dibayar sipenyewa untuk  mengubah hak atas tanah selama jangka 

waktu yang ditentu.

3) Petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki lahan  pertanian 

sendiri sehingga mereka menggarap lahan pertanian orang lain dengan sistem 

bagi hasil.

4) Buruh tani adalah orang yang tidak memiliki lahan pertanian dalam produksi 

pertanian dan memperoleh hasil pertanian  terutama dari bekerja dengan 

mengambil upah  dari para pemilik lahan atau petani penggarap dan pennyewa 

tanah dengan kata lain mereka yang kehidupannya tergantung kepada 

pendapatan upah bekerja pada sektor pertanian. Mengenai sistem upah ini 

DH. Penny dan Kenneth  genting mengatakan bahwa upah adalah  nilai balas 

                                                          
9 Lambang Triyono & Nasikun, Proses Perubahan Sosial Didesa Jawa, Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, UGM, (Jakarta : Rajawali peers, 1992, h.17.
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jasa yang diberikan  pada orang lain tertentu langsung kepada  manusia lain    

(dalam hubungan majikan  dan buruh) yang biasanya dihitung atas dasar 

kesatuan waktu seperti jam, hari, bulan dan lain-lain atau berdasarkan tingkat 

pekerjaan yang dilakukan umpamanya banyak hasil yang dipetik, luas tanah 

yang disiangi dan lain-lain.10 Dengan demikian jelaslah bahwa banyak para 

ahli berbeda didalam mengklasifikasikan  sebagai suatu pekerjaan atau mata 

pencarian.

2. Karakteristik Masyarakat Petani

Sebagai negara yang agraris kedudukan masyarakat petani dinegara 

indonesia menjadi sangat penting, posisi ini terlihat bukan hanya dalam arti 

ekonomis saja, tetapi juga masyarakat petani yang identik  dengan masyarakat 

pedesaan, pada komunitas ini  tergambar suatu profil manusia yang syarat dengan 

nilai, baik nilai sosial, budaya dan nilai agama.

Salah satu yang dapat digaris bawahi antara sistem sosial yang memgikat,

sistem keagamaan, sistem budaya pada masyarakat petani pada hakikatnya 

memiliki  kesatuan warna pada masyarakat desa, ketiga unsur ini sangat 

memenuhi kegiatan masyarakat dan sekaligus sebagai faktor kolektif sosial.

Ada beberapa karakteristik yang dlihat pada diri petani, sebagaimana yang 

dilukiskan oleh Henny. A. Loundsberger dan Yu.G.Alexandtov sebagai berikut 

“(1). apatis (2). penolakan terhadap perubahan dan inovasi, termasuk inovasi  

yang dicerminkan oleh pendiri organisasi baru, (3). kecurigaan terhadap 

semuanya termasuk sesama petani, (4). ketunduhan terhadap otoritas  tradisional 

                                                          
10 Penny & Kenneth Ginting, Pekarangan Petani dan Kemiskinan, (Yogjakarta,1984),h.96.
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pada umumnya, termasuk norma-norma yang menghasilkan petani sendir, (5).

kekurangan pengetahuan.11

     Dengan demikian ciri-ciri yang terdapat dikalangan masyarakat petani 

pada umumnya, yang dapat penulis kemukakan berdasarkan pendapat-pendapat  ahli 

sosiologi.

C. Ekonomi Rumah Tangga Petani Muslim 

1. Pengertian Ekonomi Rumah Tangga Muslim

Ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang 

berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok 

(keluarga, suku, bangsa, organisasi) dalam  memenuhi kebutuhan yang tidak 

terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.12

Sistem ekonomi merupakan suatu kesatuan yang dicirikan oleh hubungan 

dinamis antar sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian 

indonesia. Namun ironisnya selama ini sektor pertanian ternyata tidak 

mendapatkan perhatian yang selayaknya, malahan cenderung diremehkan, 

memperlakukan dan memandang suatu kebijakan dalam sektor pertanian selalu  

ada cenderung untuk memperlakukan sektor ini  secara homogen. Yaitu petani 

produsen. Meskipun pada kenyataannya adalah pelaku sektor pertanian sangat 

beragam. Hal ini mengharuskan adanya kebijakan yang tepat dan baik, tidak bisa 

mengikuti penyederhanaan masalah dengan mengasumsikan homogenitas pelaku 

sektor ini.

                                                          
11 Henny.A.Loundsberger dan Yu G, Alexandrov, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, 

(Jakarta: Rajawali pers,1981),h74.
12 Henny.A.Loundsberger dan Yu G, Alexandrov , Ibid ,h.9.
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Sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat penting dalam 

menjelaskan gagal atau suksesnya kebijakan penanggulannya kemiskinan 

dindonesia, mayoritas orang miskin diindonesia tergantung pada sektor pertanian. 

Bahkan, kemiskinan disektor pertanian jauh lebih parah  (dihitung dengan 

poverty gap). Dibanding kemiskinan yang terdapat disektor ekonomi lainnya. 

Dualisme  ekonomi dalam sektor pertanian, dimana pertanian rakyat tradisional 

yang berorientasi secara keseluruhan. Pemecahan masalah pertanian pada 

umumnya dan masalah sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Apakah 

terus meremehkan sektor pertanian atau menempatkannya pada posisi terhormat? 

apakah mengasumsikan homogenitas pelakunya atau mencari pendekatan 

kebijakan yang mengasumsikan atas heterogenitas pelakunya?

Sedangkan Ekonomi Islam adalah Mazhab Ekonomi Islam yang 

didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa 

yang dimilikinya dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian, cara 

berpikir yang terdiri dari nilai-nilai norma Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi  

atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat 

manusia. 

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan 

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari  AI-Qur’an dan 

Assunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan 

dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. 
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Sementara menurut para ahli lainnya  mendefinisikan  sebagian ilmu yang 

mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan 

siasat ekonomi Islam.13

Ekonomi keluarga dapat juga diartikan sekumpulan norma asasi yang 

berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat menbentuk perekonomian 

rumah tangga. Norma-norma itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani 

dan jasmani  para anggota rumah tangga perekonomian ini bertujuan menciptakan 

kehidupan sejahtera didunia dan keberuntungan  dan mendapatkan Ridho Allah di 

akhirat.14

Indikator perekonomian rumah tangga  muslim yaitu:

a. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap sebagai suatu 

kumpulan norma syara’ yang berasal dari Al-Qur’an  dan Asunnah dan 

Ijtihad para ulama. Perekonomian itu bersipat  reliabilitas dan 

komunitas karna hukum transaksi jual beli itu “boleh” maka 

disamping norma-norma diatas ditemukan lainnya yang tidak 

bertentangan dengan norma-norma hukum syara’ sebab “hikmah” 

adalah barang hilang milik bagi orang mukmin sehingga yang patut 

menemukannya kembali  adalah mukmin.

b. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga merupakan bagian 

sistem perekonomian Islam bagi negara dengan pertimbangan bahwa 

perekonomian Islam  dan norma-norma Syari’at orang Islam.

                                                          
13 Henny.A.Loundsberger dan Yu G, Alexandrov , Ibid, h.10.
14 Muhammad Antonio, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Penerbit Buku 

Andalan,1998) h.48.
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c. Sistem perekonomian rumah tangga muslim dalam transaksi-transaksi 

seperti berinteraksi, menyimpan, menabung, kepemilikan, pemberian

zakat dan lain-lain  dapat mewujudkan tujuan syari’at bagi para 

anggotanya.

d. Tujuan utama sistem perekonomian rumah tangga muslim adalah 

menerapkan aturan-aturan transaksi agar dapat mewujudkan 

kebutuhan-kebutuhan materi membantu terpenuhinya kebutuhan 

spritual yang seimbang.15

2. Arti Penting Peningkatan Ekonomi Bagi Masyarakat Petani Islam

Perekonomian sangatlah penting untuk ditingkatkan karna kemakmuran 

dalam suatu masyarakat dapat didominasikan oleh perekonomian yang makmur. 

BAPENAS pada tahun 1993 menyatakan bahwa penduduk indonesia yang masih 

hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 27 juta jiwa atau sekitar 15% 

sedangkan data lain menyatakan dari segi pendapatan sekitar 250.000 pertahun 

atau 700 rupiah perorangan perhari.16  Pendapatan atau  pengeluaran seperti itu 

jelas masih tergolong rendah atau miskin. Pandangan S. Didin Damanhuri tentang 

paradigma ekonomi indonesia terjadi banyak integrasi terutama dipedesaan ciri-

cirinya:

1) Terdesaknya unit usaha keluarga bahkan ada yang kehilangan modal 

utamanya yaitu tanah.

                                                          
15 Muhammad Antonio , Ibid, h.49.
16 Fuad Amsyuri, Islam Kaffah dan Tantangan Sosial dan Aplikasi diindonesia, (Jakarta: PN 

Gema Insani Pers,1995) ,h.107.
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2) Timbulnya golongan baru didaerah yaitu petani yang suakarya  tetapi tidak 

memiliki tanah.

3) Mulai rubahnya kepercayaan terhadap diri sendiri.

4) Retaknya keseimbangan sosial desa dengan lingkungan.

Dalam kondisi seperti ini bangsa indonesia khususnya masyarakat 

pedesaan yang masih sangat rendah sekali antara pendapatan dan pengeluarannya, 

juga dibarengi dengan integrasi dengan segala ciri-cirinya. Sementara dirasakan 

saat ini bangsa indonesia sedang dilanda krisis ekonomi sehingga pada akhirnya 

masyarakat  petani kecil yang harus menanggung  akibatnya. Dalam kondisi 

seperti inilah peningkatan ekonomi  masyarakat khususnya masyarakat pedesaan 

yang masih tergolong rendah ini mempunyai arti sangat penting baik aspek 

struktual maupun kultural.

Kondisi bangsa indonesia yang 90% umat Islam  yang sebagian besar hidup 

dipedesaan yang matapencariannya sebagai petani yang masih dalam kondisi miskin 

dari segi struktural maupun kultural. Melihat kenyataannya ini peningkatan ekonomi 

bagi masyarakat petani Islam yang berada dipedesaan sangat penting sekali 

kedudukannya dalam kaitannya dengan dakwah Islam berkisaran pada ibadah ritual 

saja dan tidak sedikit rencana dakwah tidak terlaksana karna faktor dana, tidak sedikit 

juga karna kemiskinan orang menukar kepercayaan.17  Dengan begitu upaya 

pengembangan aspek struktural dan kultural ini sangat diperlukan keberadaannya

                                                          
17 Pusat Dakwah Islam Indonesia, Islam Alim Ulama dan Pembangunan, (Jakarta :PN Pusat 

Dakwah Indonesia,1997) ,h.159.
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guna untuk mencapai kondisi yang dicita-citakan dalam sebuah lingkungan 

masyarakat.

D. Strategi Nafkah Ganda Masyarakat Petani

Masyarakat petani dipandang sebagai kelompok orang yang menetap di 

pedesaan dan hidup dari mengolah tanah untuk tujuan mencukupi kebutuhan 

subsisten. Dalam perkembangannya, masyarakat petani dapat dibedakan kedalam tiga 

tingkatan, yaitu : pencocok tanam primitif, petani atau peasant, dan pengusaha 

pertanian atau farmer. Masyarakat pencocok tanam masih bersifat tertutup dan agak 

egaliter. Sistem pertukaran (sistem pasar) belum dikenal dan orientasi produksi 

cenderung dibatasi untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan 

secara langsung oleh produsen-prosusennya. Masyarakat petani lebih terbuka, dimana 

hasil produksi diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak 

dihasilkan sendiri oleh masyarakatnya. Meskipun demikian petani tidaklah 

melakukan usaha tani dalam arti ekonomi, yakni berusaha memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya.

Kegiatan usaha yang dilakukan bersifat usaha tani rumah tangga dengan 

tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sedangkan surplus 

produksi dipergunakan untuk kepentingan dana pengganti, dana seremonial dan dana 

untuk sewa tanah seperti membayar pajak yang dibebankan oleh masyarakat, 

pemerintah desa dan negara. Dalam kehidupan masyarakat petani, tingkah laku sosial 

dan ekonomi anggota masyarakt secara relatif telah dipengaruhi oleh pasar dan 
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struktur atas desa. Perbedaan petani dengan pengusaha pertanian (farmer) terletak 

pada tujuan produksinya, dimana farmer melakukan kegiatan usaha tani dengan 

orientasi bisnis, pasar dan mencari laba (keuntungan). 

Bagi masyarakat petani di pedesaan, tanah merupakan kekayaan yang paling 

berharga sehingga tanah dijadikan sebagai salah satu dasar pelapisan sosial. Menurut 

Wiradi dan Makal pemilik tanah di Jawa berkaitan erat dengan status sosial seseorang 

dan akan turut menentukan perilaku politik, budaya dan ekonomi bagi orang yang 

bersangkutan. Pentingnya tanah dalam kehidupan petani juga tampak dalam 

pandangan (nilai) petani tentang hidup yang baik, yakni sikap yang intim dan hormat 

terhadap tanah, ide bahwa pekerjaan pertanian adalah baik dan penekanan terhadap 

kegiatan produktif sebagai suatu kebijakan.18

Dalam masyarakat pedesaan, kegiatan usaha tani bersifat usaha keluarga, 

suami-istri dan anggota keluarga lainnya diorganisasikan untuk menghasilkan 

produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi keluarga. Orientasi 

kerja mereka pada umumnya dibidang pertanian, sedang usaha untuk menyambung 

hidup juga dilakukan dengan kegiatan di luar sektor pertanian. Dalam penelitian ini 

petani dibatasi pada petani pemilik dan atau penguasa lahan dan buruh tani. Dan 

dengan kegiatan usaha tani yang masih bersifat subsisten untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga.

                                                          
18 https://diahayuningtyas.wordpreess.com/strategi-nafkah-masyarakat di akses pada tanggal 

12 Maret 2017, Pukul 20:01
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a. Pola Pencaharian Nafkah

Pola pencaharian nafkah adalah cara-cara yang dilakukan masyarakat untuk 

memperoleh hasil/pendapatan, guna membiayai kebutuhan ekonomi rumah 

tangganya, yang dilakukan secara teratur dan berulang. Secara umum, perubahan pola 

nafkah sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan industri akan disertai 

dengan perubahan-perubahan sebagai berikut (Sumitro) 19:

1. Pembagian kerja yang semakin tajam dan semakin bervariasi antar 

anggota dalam rumah tangga (pola nafkah ganda)

2. Perubahan kepemilikan lahan, sebagai akibat dari alih fungsi lahan 

pertanian menjadi lahan industry

3. Semakin berkurangnya peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga 

kerja

4. Perubahan curahan tenaga kerja (jumlah anggota rumah tangga bekerja 

dan alokasi waktu) yang digunakan masing-masing anggota rumah tangga 

dalam pencaharian nafkah di sektor pertanian dan non-pertanian 

Mata pencaharian penduduk pedesaan yang pada awalnya bekerja di sektor 

pertanian subsisten berubah menjadi sektor non pertanian. Menurunnya sektor 

pertanian dan meningkatnya peranan sektor non-pertanian yang terjadi sejalan dengan 

perkembangan industri, akan menyebabkan transformasi atau peralihan tenaga kerja 

dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, yang ditandai dengan perubahan 

                                                          
19 http://journal.ipb.ac.id//Sistem-penghidupan-dan-nafkah-ganda-masyarakat-petani di akses 

pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 19:12



42

proporsi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian serta 

berkurangnyan curahan waktu (jam kerja) tenaga kerja di sektor pertanian (beralih ke 

sektor non-pertanian). Demikian pula kesempatan kerja yang ada di pedesaan menjadi 

menurun dengan berkurangnya luas lahan akibat konversi lahan bidang pertanian 

menjadi sektor pariwisata berbasis pertanian namun bersifat komersil.

Strategi nafkah : Strategi Ekonomi Dharmawan mengklasifikasikan dua jenis strategi 

nafkah dalam keluarga petani, yaitu 20:

a. Strategi nafkah normatif, strategi ini dalam kategori tindakan positif dengan 

basis kegiatan sosial-ekonomi, misalnya produksi, migrasi, strategi subtitusi 

dan sebagainya. Kategori ini juga disebut ‘peacuful ways’, karena sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku.

b. Strategi nafkah ilegal, strategi ini masuk dalam kategori negatif, dengan 

tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti merampok, mencuri, 

melacur, korupsi dan sebagainya. Kategori ini juga disebut non-peaceful 

ways, karena cara yang ditempuh umumnya dengan melakukan tekanan fisik 

dan kekerasan. Meningkatnya pembangunan desa yang diiringi dengan 

masuknya teknologi dan modal memicu perubahan sosial-ekonomi 

masyarakat desa, yang semua lebih kental sistem tradisional berubah menjadi 

lebih modern. Perubahan ini bagi sebagian besar masyarakat desa tidaklah 

mudah, terutama bagi masyarakat kecil, yang berpenghasilan rendah dan 

                                                          
20 http://journal.ipb.ac.id//Sistem-penghidupan-dan-nafkah-ganda-masyarakat-petani di akses 

pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 19:12
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mempunyai keterampilan sangat terbatas di luar sektor pekerjaan yang selama 

ini mereka geluti. Karena pada umumnya, kapitalisme cenderung hanya 

berpihak pada kekuasaan, pemilik modal dan yang mempunyai keahlian yang 

tinggi.

Atas dasar itulah, masyarakat petani dalam praktek kehidupan sehari-

hari, selain strategi nafkah normatif, dengan mengikuti norma sosial-ekonomi 

yang berlaku, tidak sedikit pula yang menempuh strategi nafkah ilegal, yaitu 

yang melanggar hukum. Mereka menempuh cara-cara ilegal untuk 

mempertahankan hidup. Tayangan kriminal dan berita-berita kejahatan di 

media massa semakin menunjukkan bahwa strategi nafkah tidak hanya ada 

pada jalur yang benar saja, akan tetapi jalur non-peaceful ways juga banyak 

ditempuh oleh masyarakat yang mengalami keterdesakan ekonomi.
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BAB III

DESA PANARAGAN DAN STRATEGI POLA NAFKAH GANDA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Desa Panaragan

Panaragan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Propinsi 

Lampung, eks Kabupaten Tulang Bawang, dan saat ini Panaragan secara 

administratif beradi dibawah naungan Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Secara historis, Panaragan berasal dari dua suku kata, yaitu pana dan raga. 

Pana berarti alam yang tidak kekal, sedangkan Raga berarti tubuh/badan. 

Secara bahasa, Panaragan artinya keadaan manusia yang hidup dialam yang 

tidak kekal. Oleh karena manusia hidup didalam yang tidak kekal, maka 

manusia menyadari betapa pentingnya hidup berlandaskan pada nilai-nilai 

agama, adat dan buday, sehingga Panaragan juga diartikan sebagai tempat 

bertapa. Secara adat dan budaya, wilayah Panaragan termasuk dalam kesatuan 

masyarakat hukum adat Meguo Pak Tulang Bawang dan termasuk dalam adat 

geneologis Marga Tegamo’an.1

Secara geneologis, masyarakat hukum adat Kampung Panaragan 

terdiri dari lima (5) unsur kebudayaan yang disebut suku, yaitu Suku Tepuk 

Darat yang berasal dari moyang Minak Indah bin Tn.Rio Sanak, dan Minak 

Rio Begeduh, Suku Tepuk Leban berasal dari moyang Minak Mekedum Sakti, 

Suku Bujung berasal dari moyang Minak Sang Menteri, Suku Lambow 

                                                          
1 Sejarah berdirinya Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Dokumentasi, dicatat pada tanggal 1 April 2017
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berasal dari moyang Minak Raja Malaka, sedangkan Suku Tepuk Gabow 

berasal dari moyang Prajurit Potenggelang.

Dalam sejarah lisan masyarakat Kampung Panaragam terkenal adanya 

cerita tentang Kramat Gemol (Makam Minak Indah bin Tn.Rio Sanak). 

Adapun situs Kramat Gemol berada pada kelokan sungai yang disebut Way 

Kiri. Dalam tradisi lisan diceritakan Minak Indah berselisih dengan Abung 

Sewo Megow dan Pubian Telu Suku. Perselisihan ini terjadi karena Minak 

Indah yang merasa sakti menjadi sombong dan melanggar adat, hal mana 

ketika ada orang yang akan meminang anaknya, maka Minak Indah 

mengajukan syarat kepada peminang anaknya harus menyerahkan emas 

seberat badan gadis yang akan dipinang tersebut. Hal ini menyebabkan Minak 

Indah terbunuh oleh tombak Subang Gading, Penuang dan Kayas Ibung 

Ngelamang Batu milik Minak Paduka Nunyai. Perayaan kemenangan atas 

tewasnya Minak Indah berlangsung di Korabumi Tua di pinggir Way 

Penguban, yang dihadiri oleh 18 Kebudayaan. Kekalahan Minak Indah

menyebabkan Minak Raja Malaka dan Prajurit Potenggelang Murka dan 

berhasil kembali membawa Kepala Minak Indah. Kemudian Kepala tersebut 

dimakamkan di dekat Benteng yang sekarang dikenal dengan sebutan 

Keramat Gemol.

Pada tahun 1857 Pemerintah pemerintah Kolonial Belanda 

menetapkan batas-batas Marga Tritorial dengan menunjuk atau memilih 

Kepala Marga (Pasirah Marga) masing-masing berdasarkan Peraturan Marga 

Regement tahun 1939, dalam rangka pelaksanaan Inlandsche Hemente 
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Ordonnantie Buitengwesten (IGOB) S. 1938 Nomor 490 yang ditetapkan 

Residen Lampung tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536. Menurut peraturan 

tersebut, Kepala Marga melaksanakan pemerintahan Marganya didampingi 

yang anggotanya terdiri dari para Punyimbang Marga. Sedangkan masing-

masing Marga merupakan kesatuan Kampung (tiyuh) dan bagian Kampung 

atau Suku termasuk umbulan yang terletak di daerah peladangan dalam 

lingkungan hak ulayat tanah Marga bersangkutan. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, maka setelah pemerintah kolonial Belanda resmi menjajah Bumi 

Lampung 1829, maka wilayah Tulang Bawang dibentuk 3 kewedaan, yaitu 

kewedanaan Menggala, Panaragan dan Mesuji. Sedangkan untuk 

pemerintahan adatnnya dibentuklah kesatuan masyarakat hukum dan Megau 

Pak Tulang Bawang tahun 1914, yang terdiri dari Marga Suay Umpu, Marga 

Buay Bulan, Marga Tegamo’an dan Marga Aji.

Pada tahun 1952, sistem Pemerintahan Marga dihapus dan diganti 

menjadi Pemerintahan Negeri, sedangkan untuk wilayah Panaragan dikenal 

dengan sebutan Negeri Panaragan, selanjutnya pemerintahan negeri dihapus 

dan pemerintahan biasa dipegang oleh Camat, maka Panaragan dijadikan 

sebagai Pusat administratif Kecamatan Panaragan yang diganti namanya sejak 

tahun 1973/1974 menjadi Kecamatan Tulang Bawang Tengan dan berada 

dalam wilayah Dati II Kabupaten Lampung Utara, sedangkan setelah 

terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang 1997, maka eks Kecamatan 

Panaragan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang 

Bawang.
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Selanjutnya, pada tahun 2003-2004 wilayah eks Kecamatan Panaragan 

diusulkan menjadi daerah otonom baru pada tingkat Kabupaten atas dasar UU 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 129 tahun 200 tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 

Daerah Otonom. Menindak lanjuti usulan tersebut, setelah mengalami proses 

yang cukup panjang, maka terbentuklah daerah otonom baru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dengan ibu kota Pasal 7 UU No.50 Tahun 2008 terletak 

diwilayah Kec. Tulang Bawang Tengah Tiyuh Panaragan, yang terdiri dari (8) 

Kecamatan.2

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Tiyuh Panaragan:

a. Bp. Tn. Sesun Arsad Tahun 1857-1877

b. Bp. Hi Abdul Manan Tahun 1877-1898

c. Bp. Hi Abdul Somad Tahun 1898-1919

d. Bp. Muzakkir Tahun 1919-1922

e. Bp. Abdul Manan Tahun 1922-1937

f. Bp. Ali Arsad Tahun 1937-1950

g. Bp. Hi Bulhasan Tahun 1950-1975

h. Bp. Hi Abdul Halim Tahun 1975-1981

i. Bp. Ahalil BS Tahun 1981-1985

j. Bp. M. Ali RA Tahun 1985-1987

                                                          
2 Profil Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, Dokumentasi,, dicatat pada tanggal 1 April 2017
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k. Bp. Abdullah Ahmad Tahun 1987-1990

l. Bp. Zikrillah Tahun 1990-1998

m. Bp. Bursyah AS Tahun 1998-2006

n. Bp. Aristusyah M.S.Ag Tahun 2007-2013

o. Bp. Zaibun Tahun 2013-2019

2. Kondisi Geografis

Penduduk Kampung Panaragan terdiri dari penduduk asli (pribumi) 

dan penduduk pendatang (transmigrasi). Pada umumnya penduduk pribumi 

berada dalam wilayah pusat pemerintahan Kampung, yang merupakan 

wilayah asli penduduk pribumi yang terdiri dari 6 Suku yang ada di dalam 

kampung yaitu:1. Suku Jaya, 2. Suku Mulya, 3. Suku Indah, 4. Suku Bahagia, 

5. Suku Makmur, 6. Suku Murni. Sedangkan penduduk transmigrasi secara 

umum menempati wilayah yang berada diluar pusat pemerintahan kampung 

Panaragan yaitu terdiri dari desa kantong seperti 7. Suku Suka Mulya, 8. Suku 

Suka Maju, 9. Suku Tanjung Manis, 10. Suku Agung, 11. Suku Penengahan, 

dan 12. Suku Leban, dari enam suku tersebut berada di luar kampung 

Panaragan.

Secara geografis, Kampung Panaragan terletak disebelah Barat 

Kabupaten Tulang Bawang dengan batas wilayah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tegal Mukti Kabupaten 

Way Kanan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bandar Dewa

- Sebelah Timur berbatasab dengan kampung Penumangan Baru
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- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedong Ratu

Secara umum potensi Sumber Daya Alam (SDA) wilayah Kampung 

Panaragan dengan luas wilayah ± 20.354 Ha, yang terdiri dari:

a. Permukiman penduduk : 1.150 Ha

b. Tanah persawahan : 416 Ha

c. Tanah perkebunan rakyat : 10.150 Ha

d. Tanah peladangan : 5.815 Ha

e. Tanah lainnya :

1. Tanah Basah

 Rawa : 750 Ha

 Pasang Surut : 1.750 Ha

2. Tanah Kas Desa : 3 Ha

3. Lapangan : 4 Lokasi

Masyarakat Kampung Panaragan mayoritas memeluk agama Islam, 

dengan Jumlah penduduk 5.970 Jiwa, terdiri dari 2.641 orang berjenis kelamin 

laki-laki dan 3.329 orang berjenis kelamin perempuan. Pada umumnya 

masyarakat Kampung Panaragan berprofesi sebagai petani, nelayan, pegawai 

Negari dan lain-lain, dengan tingkat pendapatan rata-rata Rp. 50.000,00/hari. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi masyarakat Kampung 

Panaragan pada umumnya berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Sistem penyelenggara pemerintahan Kampung Panaragan terdiri dari 

Kepala Kampung, Juru Tulis Kampung, Kepala Urusan Umum, Pembangunan 
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dan Pemerintahan Kepala Seksi (Kasi), Kepala Suku/RK,RT 

Keamanan/Hasip.

Selain Kepala Kampung dan perangkatnya (selaku badan eksekutif 

Kampung), maka terdapat juga lembaga legeslatif yang disebut Badan 

Permusyawaratan Kampung (BPK) selaku badan legeslasi di tingkat 

Kampung sehingga lembaga ini juga merupakan mitra kerja Kepala 

Kampung/Kepalo Tiyuh.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi masyarakat Panaragan mayoritas masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani. Dalam penelitian ini yang penulis lakukan 

dilapangan bahwa penduduk desa Panaragan adalah petani karet dan sawah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No Mata Pencaharian L P Jumlah %
1 PNS 35 47 82 1,3%
2 POLRI 28 15 43 0,6%
3 TNI 35 35 0,5%
4 Tani 339 301 640 10,1%
5 Buruh Tani 595 570 1165 18,5%
6 Pensiunan 49 36 85 1,3%
7 Jasa Pengobatan Alternatif 8 5 13 0,2%
8 Pengrajin Industri Rumah Tangga 31 15 46 0,8%
9 Pedagang Keliling 40 40 0,6%
10 Peternakan 175 197 372 6,2%
11 Nelayan 124 124 2%
12 Montir 50 50 0,8%
13 Pengusaha Kecil dan Menengah 125 214 339 5,2%
14 Karyawan Perusahaan Swasta 240 315 555 13%
15 Belum Bekerja 767 1614 2381 38,9%

Jumlah 2641 3329 5970 100%
Sumber : Monografi Desa Panaragan 2017
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Masyarakat yang mendominasi ini adalah yang masih dikatakan 

sebagai petani yang masih dikatakan sebagai petani tradisional, terlihat dalam 

mengelola sawah ada yang masih menggunakan teknologi tradisional, seperti 

mereka masih menggunakan cangkul, bajak sapi bahkan dalam pengairan 

mereka masih mengandalkan air hujan. Yang lebih parah lagi para petani ini 

ada yang tidak memiliki lahan sendiri untu bangunan. Kebanyakan lahan yang 

mereka garap milik orang lain (tuan tanah). Selain menggunakan alat yang 

tradisional ada juga yang telah menggunakan bajak mesin, di Desa Panaragan 

ini ada semacam pengairan dan biasanya disebut sumur bor, namun sumur bor 

ini hanya dapat dimanfaatkan oleh sedikit petani saja, dan itu pun yang 

memiliki modal. Oleh karena itu bagi petani kelas atas mudah saja 

mengerjakan sawahnya karena ia memiliki pertanian yang luas, bahkan ada 

juga yang tidak memiliki tanah sama sekali. Dan orang seperti itu terpaksa 

menjadi buruh tani, menyewa tanah, bagi hasil atau menggadai sawah.

Buruh tani di Desa Panaragan ini biasanya melakukan pekerjaan 

seperti mencakul, mematun, membajak, dan menuai padi atau hasil panen 

lainnya pada sawah milik orang didesa tersebut. Adapun orang yang menyewa 

tanah, biasanya karena orang tersebut kaya sehingga dapat memberikan 

sejumlah uangnya kepada pemilik sawah yang memerlukan, misalnya untuk 

satu masa panen. Apabila orang yang tidak mempunyai tanah akan 

mendapatkan hasil. Artinya memperoleh separuh bagian hasil panennya, maka 

sistem ini disebut maro. Kalau ia menerima sepertiga bagian saja, sistem ini 

disebut mertelu. Jika orang hendak menggadai tanah, biasanya ia 
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meminjamkan uangnya kepada orang lain, dimana ia mendapatkan tanah 

pertanian sebagai barang gadaian untuk diolah. Kemudian bila sipeminjam 

uang dan pemilik sawah berhasil mengembalikan uang pinjaman pada suatu 

waktu, maka tanah pertanian tadi diserahkan kembali kepadanya. Walaupun 

demikian orang yang menggadai tadi sudah memungut hasil pertaniannya.

Selain sumber hasil pertanian dari lapangan pekerjaan pokok pertanian 

tersebut, ada pula sumber pendapatan lain yang diperoleh dari usaha-usaha 

kerja sambilan yaitu membuat kerupuk, berdagang, membuat bata dan 

genteng, menjadi buruh bangunan, dan lapangan-lapangan pekerjaan lain yang 

mungkin dikerjakan di Desa Panaragan ini. Pekerjaan diluar sektor pertanian 

inilah yang membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat petani.

4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Panaragan sangat menjunjung tinggi sosial budaya, 

hal ini tampak nyata pada partisipasi masyarakat jika adanya acara-acara yang 

berlangsung di Desa Panaragan. Dimana masyarakat membantu seminggu 

sebelum adanya hajatan dirumah yang melaksanakan acara.

Di Desa Panaragan, masyarakatnya merupakan yang terdiri atas 

penduduk asli saja. Hubungan sosial yang mereka lakukan, mencerminkan ciri 

kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kehidupan sosial yang 

terwujud di kalangan masyarakat sangat akrab, baik dalam hubungan kerabat, 

tetangga, maupun hubungan pertemanan. Keakraban hubungan diantara 

masyarakat, sering kali mereka lakukan dalam bentuk tolong menolong, seperti 

tolong-menolong dalam pada suatu pernikahan, khitanan dan aqiqah. Semua 
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wujud tolong-menolong ini merupakan kebiasaan yang berlangsung lama sejak 

dahulu.

Sumbangan dalam pesta pernikahan yang ada di masyarakat Desa 

Panaragan, biasanya bersifat moril dan materil. Disamping mereka turut serta 

membantu memasak dan mengatur membereskan, menghias rumah, juga kadang-

kadang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau keperluan rumah 

tangga. Hampir sebagian besar kerabat, baik tetangga maupun teman berkumpul 

untuk membantu dirumah masyarakt yang membuat acara tersebut. Sehingga 

seolah-olah nampak dirumah tersebut sudah berlangsung acara, karena dipenuhi 

orang-orang yang sedang membantu. Demikian pula dalam pesta sunatan atau 

khitanan, tolong menolong juga bersifat moril dan materiil, walau mereka yang 

datang membantu tidak sebanyak acara pernikahan. Karena pesta sunatan atau 

khitanan itu memang tidak semeriah acara perkawinan. Oleh karenanya, mereka 

yang datang untuk membantu tidak terlalu banyak dibutuhkan. 

Namun setelah masyarakat sibuk mencari cara untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka, masyarakat Desa Panaragan menggunakan pola nafkah 

ganda ada di Desa Panaragan, meskipun demikian masyarakat masih 

berhubungan baik dengan kerabat tetangga maupun teman. Keakraban hubungan 

mereka masih terwujud dalam bentuk tolong menolong dalam pesta pernikahan. 

Sifat tolong menolong yang masyarakat lakukan masih sama dengan menolong 

bersifat moril dan materil. Dalam arti, jika bersifat moril maka masyarakat telah 

membantu memasak, membereskan rumah dan sebagiannya namun tidak seperti 

dahulu yang semua dikerjakan oleh masyarakat melainkan pihak yang sedang 
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mengadakan acara mendatangkan tukang masak, tukang bersih-bersih dan 

lainnya jadi masyarakat yang membantu hanya membantu sekadarnya saja. Jika 

bersifat materil bila mana di artikan itu biasanya membantu dalam bentuk uang 

atau barang-barang dalam kebutuhan pokok namun sekarang bantuan materil itu 

menjadi seperti tanggungan untuk membalas budi, jadi jika masyarakat ada yang 

memberikan dengan jumlah atau nominal yang besar maka itu sama saja akan di 

balas dikemudian harinya jika membuat acara.

Terwujudnya sikap demikian dalam tolong-menolong pesta pernikahan 

karena kegiatan masyarakat kini cukup padat. Sehingga untuk tidak membuang 

waktu, mereka akan mebantu sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. 

Biasanya kerabat, tetangga, atau teman yang tinggalnya berdekatan dengan yang 

membuat pesta, akan mewujudkan bantuan secara moril. Bagi masyarakat yang 

tinggal agak berjauhan atau cukup jauh, mewujudkan bantuannya secara materiil. 

Dalam pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat Panaragan kini agak 

mengalami perubahan. Biasanya masyarakat Desa Panaragan dalam pesta 

pernikahan yaitu dengan cara begawi bagi yang mampu. Begawi adalah adat 

pernikahan orang lampung dengan beberapa syarat dalam pernikahan dan adanya 

pertujukan seni Lampung dan pemberian gelar. Sekarang acara penikahan sudah 

digantikan dengan orkes atau orgen. 

Dalam perkembangannya, pemikiran masyarakat Desa Panaragan

menjadi semakin meluas. Sistem sosial budaya masyarakat bersifat statis dan 

tradisional berubah menjadi sistem yang dinamis dan praktis.
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5. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama Islam umumnya berkembang baik di desa Panaragan, hal ini 

tampak nyata pada bangunan-bangunan khusus tempat ibadah untuk tempat 

beribadah orang-orang yang beragama Islam. Didesa Panaragan jumlah 

masjidnya yaitu 7 buah dan Musholla 4 buah. Adanya TPA ( Taman 

Pendidikan Al-qur’an) membuktikan berfungsinya agama dalam kehidupan 

sosial masyarakat Desa Panaragan.

Di Desa Panaragan yang bangunan Islam khususnya NU masih 

melaksanakan upacara selamatan yaitu Hamil tujuh bulan, kelahiran, sunatan, 

serta saat-saat setelah kematian dan sebagianya. Acara selamatan ini adalah 

suatu adat kebiasaan yang sangat diperhatikan dan amat kerapkali dilakukan 

oleh hampir seluruh lapisan golongan masyarakat Islam di desa panaragan ini. 

Selain itu selamatan yang berhubungan dengan hari-hari serta bulan besar 

Islam pun diperingati.

Tabel 2
Sarana Prasarana Tiyuh

No Prasarana Ibadah Jumlah

1 Masjid 7 Buah

2 Mushola 4 Buah

3 TPA 1 Buah

Sumber : Data Umum Tiyuh Panaragan 2017
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B. Strategi Pola Nafkah Ganda Pada Masyarakat Petani

Sebelum peneliti dapat menetapkan mana masyarakat yang dapat di 

bagi menjadi beberapa kelas, peneliti sebelumnya melihat dari luas lahan yang 

petani miliki:

Tabel 3 Luas Lahan Petani
No Nama Petani Luas Lahan Keterangan Kelas
1 Pak Sulaiman 6 Hektar Kelas Atas
2 Pak Ali Said 3 ¼ Hektar Kelas Atas
3 Pak Hidarsyah 5 Hektar Kelas Atas
4 Pak Samsudin 1 Hektar Kelas Menengah
5 Pak Mat Ali 2 Hektar Kelas Menengah
6 Ibu Saodah 1 ¾ Hektar Kelas Menengah
7 Pak Idris Tidak Ada Kelas Bawah
8 Pak Tamhin Tidak Ada Kelas Bawah
9 Pak Bandar ½ Hektar Kelas Bawah

Dari hasil tabel di atas dapat di dikatakan pola nafkah ganda pada 

mansyarakat petani merupakan suatu strategi untuk masyarakat menjadi lebih 

baik lagi. Strategi nafkah ganda tersebut dilakukan dengan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga dapat 

terbentuk misalnya: petani kelas atas, petani kelas menengah dan petani 

kelas bawah.

1. Pola Nafkah Ganda Kelas Atas

Pola nafkah ganda bagi petani kelas atas adalah merupakan strategi 

Sektor farm income dimana pendapatan petani yang berasal dari tanah 

pertanian milik sendiri, baik yang diusahakan oleh pemilik tanah maupun 

diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil.
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a. Pak Sulaiman

Pak Sulaiman, beliau merupakan salah satu masyarakat yang memiliki 

lahan yang dapat dikatakan cukup luas, Pak Sulaiman yang berusia 46 tahun, 

memiliki 1 istri, 2 anak dan 1 ibu dari Pak Sulaiman sendiri. Pak Sulaiman 

memenuhi kebutuhan kesehariannyapun dengan cara pola nafkah ganda.

“saya memiliki lahan seluas 6 hektar. Dengan lahan yang begitu luas 
saya tidak mengerjakan lahannya namun sistem bagi hasil”3

Sistem bagi hasil yang di lakukan oleh Bapak Sulaiman ini adalah 

salah satu strategi yang di manfaatkan olehnya. Dimana sistem bagi hasil 

tersebut Pak Sulaiman menyediakan lahan beserta pupuk dan bibit namun 

petani lain yang mengerjakannya. Sistem seperti ini 3/1, jadi 2/1 bagian milik 

Pak Sulaiman sedangkan 1/1 bagian milik petani yang mengelolahnya.

“saya menyiapkan lahan beserta pupuk dan bibit. Namum yang 
mengerjakannya itu petani lain. Pembagian hasilnya  3/1 bagian, saya 
selaku pemilik lahan dan pupuk beserta bibit mendapatkan 2/1 bagian 
sedangkan yang bekerja mendapatkan 1/1 bagian”4

Namun tidak semua lahan yang dimiliki oleh pak Sulaiman itu 

beliaukan kerjakan sendiri. Tapi ada juga sebagian lahan pak Sulaiman yang 

beliau kerjakan sendiri.

“Tidak semuanya yang dikerjakan oleh orang lain. Ada juga sebagian 
lahan yang saya kerjakan sendiri. Jika saya jenuh dengan pekerjaan 

                                                          
3 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
4 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
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saya maka saya mengerjakan lahan yang ada yang belum di kerjakan 
oleh orang lain.”5

Dengan memperkerjakan petani lain, Pak Sulaiman beranggapan itu 

setidaknya bisa membantu petani lain yang tidak memiliki lahan. Meskipun 

sebenarnya jika dikerjakan sendiri itu bisa menghasilkan penghasilan yang 

lebih untuk keluarga Pak Sulaiman.

“Bukannya gak mau dapet penghasilan lebih, tapi luas bener juga geh 
lahan yang saya miliki. Di tambah lagi itung-itung bantu orang juga. 
Biarin yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang enggak memiliki 
lahan pertanian tapi ini bisa memiliki penghasilan.”6

Selain memperkerjakan petani lain, Pak Sulaiman merupakan petani 

berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan istri beliau 

berpendidikan Sarjana (S1). Pak Sulaiman adalah seorang petani yang 

memiliki pekerjaan diluar sektor pertanian. Memiliki mobil travel yang 

membantu mencari nafkah sedangkan istrinya seorang guru Sekolah Dasar 

(PNS).

“Istri saya juga bekerja, istri bekerja sebagai guru SD PNS. Dari awal 
kami menikah dulunya istri hanya guru honorer biasa tapi 
alhamdulillah sekarang sudah jadi PNS. Istri juga lulusan s1 
sedangkan saya hanya lulusan SMA.”7

“Saya ini supir travel, tapi mobil yang saya bawa itu milik pribadi saya 
sendiri.”8

                                                          
5 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
6 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
7 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
8 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
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Setelah menggunakan pola nafkah ganda, perekonomian yang di alami 

oleh pak Sulaiman dapat dikatakan lebih membaik. Pak Sulaiman yang 

dulunya untuk memenuhi kebutuhan saja itu pas-pasan namun sekarang Pak 

Sulaiman sudah tidak seperti itu lagi, bahkan beliau bisa menabung untuk 

kebutuhan keluarganya.

“Banyak perubahan yang di dapatkan, awalnya semua serba cukup 
saja buat nabungpun itu sulit sekali karena hanya mengandalkan hasil 
lahan dan gaji istri yang kecil. Tapi setelah istri menjadi PNS terus 
nekat ngutang buat beli mobil malahan semua jadi makin lebih 
membaik. Meskipun ada tanggungan besar di cicilan atau angsuran.”9

Pendapatan yang didapatkan oleh Pak Sulaiman itu dapat di katakan 

sudah cukup besar. Penghasilan yang di dapatkan oleh pak Sulaiman itu 

kurang lebih Rp. 6.500.000,00 meskipun itu masih banyak pengeluaran yang 

harus dikeluarkan namun hanya saja itu hanya penghasilan yang di dapatkan 

oleh Pak Sulaiman beda lagi dari penghasilan istri beliau.

“Lebih kurang dari keseluruhan hasil yang saya dapatkan itu Rp. 
6.500.000,00 itu pun di luar hasil yang di dapatkan oleh istri. Kalo di 
total keseluruhan, gurukan sekarang ada setrifikasi ya jadi itu berkisar
belasan juta perbulan.”10

Tanggungan yang di keluarkan oleh Pak Sulaiman selain memenuhi 

kebutuhan keluarga, pak Sulaiman juga memiliki tanggungan untuk biaya 

pendidikan anak yaitu biaya pendidikan ada juga cicilan-cicilan beserta 

angsuran untuk memenuhi hidup.

                                                          
9 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
10 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
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“Banyak bener, tanggungan untuk biaya pendidikan anak, ada juga 
cicilan atau angsuran gitu lah malu saya ngejelasin semuanya. 
Pemasukan lumayan tapi pengeluaran juga lumayan banyak.”11

Untuk bantuan yang di dapatkan oleh Pak Sulaiman itupun beliau 

dapatkan meskipun hanya bantuan kesehatan masyarakat. Karena pak 

Sulaiman juga mengurusi orang tua yang sudah lumayan tua bahkan dapat 

dikatakan lanjut usia.

“Dulu pernah, tapi ya hanya seperti jamkesmas itu juga untuk ibu saya 
yang sudah lanjut usia. Setelah istri jadi PNS gak dapet lagi, lagi pula 
jarang digunakan karena terkadang dipersulit menggunakan kartu 
itu.”12

Dari penjabaran di atas dapat kita lihat peningkatan ekonomi yang di 

dapatkan oleh pak Sulaiman. Yang awalnya hanya tercukupi dan terpenuhi 

saja, namun sekarang beliau bisa mendapatkan mobil pribadi sendiri dan bisa 

menabung untuk kelangsungan hidup keluarganya. 

b. Ali Said

Pak Ali merupakan masyarakat yang di kategorikan masyarakat kelas 

menengah atas. Karena pak Ali memiliki luas lahan yang dapat di katakan 

cukup luas juga yaitu 3 ¼ Hektar. Dengan usia yang menginjak 50 tahun, pak 

Ali memiliki 1 istri dan 4 anak.

“Luas lahan yang saya miliki itu seluas 3 ¼ hektar.”13

                                                          
11 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
12 Sulaiman, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 2 April 2017
13 Ali Said, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017
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Pak Ali hampir sama dengan Pak Sulaiman, karena mereka tidak 

mengerjakan lahan pertanian mereka dengan sendiri. Melaikan dengan 

bantuan pertani lain untuk menggarap lahan yang di miliki oleh mereka 

masing-masing.

“Sebagian saya kerjakan sendiri tapi sebagian lagi dikerjakan oleh 
orang lain. Gak kuat saya, mau ngerjain semuanya sendiri. Di tambah 
lagi saya juga ada pekerjaan lain.”14

Meskipun ada persamaan di cara penggarapan lahan, namun pak 

Sulaiman dan Pak Ali memiliki perbedaan pula yakni, Pak Ali memiliki 

industri rumahan yang di kelola dengan istri. Indutri kerupuk itupun sudah 

menerapkan tenaga kerja yaitu pabrik kerupuk yang dipasarkan di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang 

Barat.

“Saya memiliki usaha rumahan, industri kerupuk. Awalnya biar istri 
ada kerjaan di rumah lama kelamaan alhamdulillah industri yang saya 
dan istri kelola malahan bisa menjadi lumayan membantu ibu-ibu 
tetangga dekat rumah.”15

Selain memperkerjaan petani di lahannya Pak Ali Said pun 

memperkerjakan ibu rumah tangga yang berada disekitarnya kalau waktu 

senggang ikut bekerja menjadi pengepak kerupuk. Pak Ali Said termasuk 

memiliki pemikiran maju karena dengan pola nafkah ganda yang 

                                                          
14 Ali Said, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017
15 Ali Said, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017
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diterapkannya ternyata telah mampu membantu tetangga disekitarnya dalam 

menambah pendapatan ibu-ibu rumah tangga sedikit.

“alhamdulillah iya, saya bisa membuka peluang bagi ibu-ibu rumah 
tangga yang berada di sekitar rumah untuk bekerja di rumah. Jadi 
diwaktu senggang ibu-ibu dapat membantu untuk mengepakkan 
kerupuk.”16

Pak Ali membuka peluang usaha baru tidak semerta-merta langsung 

bisa berkembang seperti sekarang ini. Beliaupun mengalami jatuh bangunnya 

dalam membukan industri rumahan yang beliau kelola sekarang ini.

“Ceritanya begini, awal mulanya istri mengeluh karena pendapatan 
dari hasil lahan itu terkadang kurang jadi dia selalu ingin membuka 
usaha. Hampir semua usaha itu di coba oleh istri, awalnya istri itu 
membuat keripik pisang yang di titipkan di warung dekat dengan 
rumah tapi kurang menarik minat, coba lagi keripik singkong juga 
begitu dari begitu banyak yang di coba istri belajar sendiri akhirnya 
dia mencoba membuat kerupuk itu dari tahun 2013 dan alhamdulillah 
kerupuk itu berkembang bahkan sekarang sudah bisa memperkerjakan 
ibu-ibu sini.”17

Setelah adanya industri rumahan yang dikelola oleh pak Ali beserta 

istri, perekonomian keluarga merekapun jauh memiliki perubahan. Yang awal 

mulanya hanya mengandalkan lahan namun sekarang sudah memiliki 

pemasukan dari hasil yang lain.

“Alhamdulillah, walaupun saya sebenernya belum puas bahkan masih 
ngeras kurang kurang terus tapi setidaknya saya sekarang bisa lebih 
agak lumayan tercukupi. Bisa nabung buat kebutuhan anak-anak 
nantinya. Kalo dulu, buat nabung susah karena gak ada penghasilan 
lebih. Hanya mengandalkan hasil lahan saja.”18
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Bantuan-bantuan dari kerabat atau pemerintahpun tidak pernah di 

rasakan oleh pak Ali, meskipun sebelumnya mereka belum memiliki industri 

rumahan namun beliau pun tidak mendapatkannya.

“Belum pernah, walaupun saya dulu sebenarnya ingin mendapatkan 
bantuan apalah itu ya dari pemerintah tapi enggak dapet. Apa lagi 
sekarang, mana mungkin dapet padahal saya kepengen dapet itu buat 
tambah-tambah modal usaha kan lumayan ya.”19

Meskipun tidak mendapatkan bantuan dari pihak saudara maupun 

pemerintah, tapi Pak Ali tidak merasa kekurangan meskipun itu dapat 

dikatakan tercukupi namun rasa puas pun belum di dapatkan oleh pak Ali. 

Perubahan dari peningkatan ekonomi yang di alami oleh pak Ali ini sendiri 

bisa dikatakan cukup melonjang tinggi. Dimana sekarang pak Ali bersih hasil 

perbulan yang didapatkan bersih berkisar kurang lebih Rp. 8.500.000,00 

meskipun belum di potong dengan kebutuhan keluarga dan anak yang 

semakin hari semakin meningkat.

“Kurang lebih Rp. 8.500.000,00 itu juga kotor ya, belum di potong 
buat anak-anak sekolah terus kebutuhan sehari-hari belum pula 
tanggungan lain-lainnya.”20

Dari paparan tersebut dapat dilihat bagaimana peningkatan yang di 

alami oleh Pak Ali dalam memenuhi kebutuhan hidup beliau dan keluarga. 
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c. Pak Hidarsyah

Pak Hidarsah merupakan petani yang memiliki luas lahan yang 

lumayan luas yaitu seluas 5 Hektar, namun dengan luas lahan yang 

dimilikinya pak Hidarsyah beliau mengerjakan lahan meskipun hanya 

sebagian kecil dari luas lahan yang dimiliki kemudian sisanya melainkan 

beliau memperkerjakan petani lain untuk mengerjakan lahan yang beliau 

miliki. Pak Hidarsyah berusia 35 tahun, yang memiliki 1 istri dan 2 anak yang 

beliau penuhi kehidupannya sehari-hari.

“saya punya lahan seluas 5 hektar. Tapi saya juga ikut mengerjakan 
lahan meskipun masih ada petani lain yang juga mengerjakannya.”21

Adapun alasan pak Hidarsyah tidak mengerjakan lahannya sendiri 

dikarenakan, ada tugas lain yang harus di kerjakan oleh pak Hidarsyah yakni 

beliau merupakan karyawan PNS yang bekerja di kantor kecamatan kemudian 

istri di buatkan warung.

“Saya ini karyawan kantor kecamatan (PNS), istri saya buatkan 
warung di rumah. Jadi lahan yang kami miliki itu sebagian besar di 
kerjakan oleh orang lain.”22

Sedikit perbedaan yang ada dari Pak Sulaiman, Pak Ali dan Pak 

Hidarsyah. Perbedaan tersebut terlihat dari sistem bagi hasilpun, jika Pak 

Sulaiman dan Pak Ali itu mereka memberikan lahan beserta pupuk dan 

lainnya jadi mendapatkan 2/3 bagian sedangkan pak Hidarsyah hanya 
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memberikan lahan jadi pupuk dan lainnya itu dari petani yang 

mengerjakannya jadi pak Hidarsyah hanya mendapatkan 1/3 bagian saja.

“Kalo saya ini hanya memberikan lahan saja, jadi saya hanya dapat 1/3 
bagian dari hasil yang didapatkan. Karena saya males repot di tambah 
lagi istri itu kurang bisa mengerjakan lahan pertanian makanya dia 
saya buatkan warung agar enggak terlalu capek.”23

Pemikiran pendapat yang di lakukan pak Hidarsyah memang tepat, 

dari pada semua tidak bisa di kerjakan dengan baik lebih baik beliau hanya 

mengerjakan sedikit lahan bisa dikerjakan dengan baik. Pembagian waktu 

yang dapat dikatakan cukup sulitpun dihadapi oleh pak Hidarsyah dimana 

beliau membagi waktu untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ada.

“Di pagi hari, sebelum saya berangkat ke kantor pasti saya sempatkan 
waktu saya untuk melihat lahan yang saya kelola sendiri tersebut. Tapi 
kalo sabtu minggu hampir seharian saya di lahan itu juga kalo gak ada 
acara keluarga atau kondangan.”24

Meskipun pak Hidarsyah sudah memiliki pekerjaan tetap yaitu PNS, 

namun beliau tidak melupakan bahwa sebelum menjadi PNS beliau hanya 

petani biasa bahkan bisa dikatakan beliau adalah anak yang berhasil dari 

kerluarga petani karena dari ayahnya pun memang seorang petani. Pendapatan 

tetappun di dapatkan oleh pak Hidarsyah.

“Pendapatan perbulan dari gaji PNS 3jutaan terus kalo dari hasil panen 
lahan itu kadang gak sama, karena kadang panen tapi harga turun. 
Terus hasil dari warung, cukuplah buat semuanya.”25
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Berarti jika di kisar pendapatan yang didapatkan pak Hidarsyah itu 

berikisar Rp. 6.500.000,00 itu pun paling sedikit. Karena bisa di lihat dari 

hasil gaji yang sudah pasti diterima kemudian dari hasil warung yang bisa 

dikatakan cukup lumayan kemudian hasil panen pun. Selain bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya, pak Hidarsyah pun dapat menabung untuk 

kebutuhan kelak.

“Cukup kok, bahkan saya bisa nabung buat kebutuhan-kebutuhan tak 
terduga.”26

Dengan semua kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Pak 

Hidarsyah dan keluarga, pak Hidarsyah pun memiliki banyak pengeluaran 

untuk kebutuhan keluarga beliau.

“Bisa dibilang banyak bener, apa lagi anak saya semuanya sengaja 
saya masukan pondok pesantren. Jadi saya di rumah ini cuman be2 
istri saja. Kebutuhan buat biaya sekolah dan cicilan-cicilan yang ada 
alhamdulillah semua bisa tercukupi dengan baik. Keuangan selalu 
stabil.”27

Meskipun banyaknya kebutuhan yang di keluarkan bahkan yang 

dibutuhkan oleh pak Hidarsyah namun beliau tidak mendapatkan sedikitpun 

bantuan dari mana-mana. Baik bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari 

keluarga atau sanak saudara.

“Bantuan yang model gimana ini mba, bantuan yang saya dapetin gaji 
dari pemerintah karena saya kan bekerja digaji pemerintah. Kesehatan 
keluarga juga di tanggung pemerintah. Tapi kalo model BLT atau 
beras gitu mana dapet mba.”28
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Tidak mendapatkannya bantuan dari pemerintah tidak membuat Pak 

Hidarsyah merasa kekurangan atau tidak tercukupi. Karena setelah beliau di 

angkat menjadi PNS kemudian, beliau pula membuka warung di rumah itu 

membuat ekonomi keluarga mereka semakin meningkat. Perubahan 

peningkatan perekonomian pun sangat dirasakan keluarga pak Hidarsyah.

“Saya ini bisa dibilang dari awal nikah memang udah punya pekerjaan 
dobel. Tapi yang ngebedaiinnya itu sekarang saya membuka warung, 
hasil dari warung juga lumayan banyak karena warung di sini jarang 
jadi hampir semua warga itu ke rumah. Jadi perubahan ekonomi ini 
kerasa bener lebih baiknya. Meskipun saya harus menyekolahkan 
anak-anak tapi rejeki selalu mengalir.”29

Setelah melakukan pola nafkah ganda, perekonomian meningkatpun di 

rasakan. Bahkan membuat perekonomian cukup lebih bahkan sangat 

membaik. Peningkatan ekonomi masyarakat petani di desa Panaragan dengan 

melakukan pola nafkah ganda itu dapat dilihat dari pendapatan dari tahun 

sebelumnya.

Dari data ada di atas, untuk petani kelas atas dapat di aktegorikan 

petani yang tidak harus bersusah payah untuk menutupi dan memenuhi 

kebutuhan keseharian hidup untuk keluarganya. Karena dapat dilihat dari 

penghasilan perbulan, penghasilan panen maupun penghasilan sampingan 

sangat membuahkan hasil yang dapat dikatakan maksimal. Peningkatan 

ekonomipun terjadi meskipun tidak segnifikan tetapi ada penambahan atau 

peningkatan ekonomi di setiap tahunnya peningkatanpun dapat dilihat di tabel 

lampiran.
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2. Pola Nafkah Petani Kelas Menengah

Arti strategi pola nafkah bagi masyarakat petani kelas menengah 

merupakan strategi nafkah berserak dimana petani mengadakan pekerjaannya 

secara acak-berserakan ke segala sektor lain di sektor pertanian. Strategi ini 

dikembangkan tergantung kesediaan waktu dan tenaga yang tersedia.

a. Pak Samsudin

Pak Samsudin merupakan petani yang berusia 42 tahun, beliau 

memiliki 1 istri dan 3 anak. Beliau pun memiliki luas lahan 1 hektar.

“Kalo saya mah memiliki luas lahan 1 hektar.”30

Meskipun pak Samsudin hanya memilik luas lahan seluar 1 hektar, 

namun pak Samsudin mengerjakan lahan pertaniannya seorang diri. Menurut 

beliau, luas lahan yang beliau miliki itu tidaklah sangat luas melainkan kecil 

jadi dapat lebih mudah bagi pak Samsudin untuk mengerjakan lahan yang ada.

“Iya, seluruh lahan saya kerjain sendiri. Lagian kecil juga lahan yang 
saya punya.”31

Tidak hanya mengerjakan lahan sendirian namun pak Samsudin pun 

bekerja di sektor lain yakni menjadi tukang bangunan. Mengisi kekosongan 

waktu pak Samsudin memanfaatkannya untuk mencari penghasilan lebih oleh 

karenanya pak Samsudin memilih menjadi tukang bangunan.

“Selain berkerja sebagai petani, saya juga kerja jadi tukang bangunan. 
Lumayan buat mengisi waktu kosong.”32
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Pemilihan pekerjaan di luar sektor pertanian ini pun benar-benar sudah 

di pikirkan baik-baik oleh Pak Samsudin, karena beliau berangggapan lahan 

yang beliau miliki dan beliau kerjakan itu hanya ada massa panen, jadi jika 

tidak saat massa panen maka di manfaatkan untuk bekerja di sektor lain.

“Kan kadang kalo lahan yang saya miliki ini ada masa panen dan masa 
tanem gitu ya, kalo lagi masa-masa gitu saya gak jadi tukang 
bangunan. Saya fokus di lahan pertanian, tapi kalo lahan pertanian lagi 
gak ada masa panen atau masa tanam atau pupuk ya saya kerja 
bangunan dari pada nganggur di rumah.”33

Bukan hanyak pak Samsudin yang berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan kesehariannya, namun istri beliaupun ikut andil untuk menutupi 

kebutuhan keseharian keluarganya. Istri pak Samsudin itu bekerja sebagai 

guru honor sekolah swasta.

“Jelas iya, saya memang hanya lulusan SMA tapi saya dapet istri 
lulusan S1. Sekarang  istri saya honor di sekolah swasta. Meskipun 
kecil penghasilannya tapi lumayan buat nambah-nambah.”34

Bukannya karena kekurangan kebutuhan hidup makanya istri pak 

Samsudin sampai rela bekerja untuk keluarga, namun memang dari sebelum 

menikah istri beliau sudah bekerja karena istri beliau memang memiliki 

keahlian di bidangnya jadi dari pada jenuh nunggu di rumah lebih baik 

menjadi guru dan mendidik anak-anak agar bisa menjadi kebanggaan.

“enggak juga, istri awal menikah itu memang sudah honor tapi sambil 
kuliah. Setelah selesai kuliah dia honor di SMP swasta, itu juga 
kemauan istri sendiri karena dari pada jenuh di rumah lebih baik 
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bekerja selain mendapatkan penghasilan lebih tapi bisa ngasih ilmu 
buat anak didiknya.”35

Beda dari yang sebelumnya, jika di kelas atas peneliti mengenal pak 

Sulaiman, Pak Ali Said dan pak Hidarsyah tidak malu untuk membuka 

bagaimana dan berapa hasil perbulan yang di dapatkan sedangkan pak 

Samsudin tidak begitu, pak Samsudin enggan untuk memberikan informasi 

bagaimana dan berapa penghasilan yang di dapatkan.

“Malu saya mau ngejawabnya. Pokoknya cukuplah.”36

Pak Samsudin hanya berucap seperti itu, tidak memberikan perkiraan 

ataupun bayangan. Hanya saja pak Samsudin beranggapan bahwa kebutuhan 

keseharian beliau dan keluarga terpenuhi dengan baik. Selain itu, beliau petani 

yang enggan untuk berhutang atau mengambil barang-barang kredit.

“Saya orangnya gak berani mau ngutang-ngutang atau ngambil-
ngambil barang kredit, karena saya takut lagi gak panen waduh bisa-
bisa saya gak bisa bayar kan. Jadi saya hasil yang saya dapetin buat 
tabungan sama keperluan anak-anak sekolah.”37

Bantuan dari pemerintahpun di dapatkan oleh beliau, meskipun beliau 

merasa kurang pantas untuk mendapatkannya.

“Saya dapet mba kalo bantuan begitu, saya jujur aja ya mba kalo saya 
dapet walaupun sebernya saya ngerasa gak pantes bantuan dari 
pemerintah tapi saya masih dikasih. Banyak malahan yang dapet itu 
mba.”38
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Adanya perubahan perekonomian yang di alami oleh pak Samsudin. 

Awal mulanya sebelum melakukan pola nafkah ganda, beliau benar-benar 

hanya pas-pasan saja tapi sekarang beliau bisa menabung sedikit-sedikit.

“Lumayan baik, yang awalnya kadang kurang-kurangan tapi sekarang 
udah enggak lagi, malahan bisa nabung dikit-dikit.”39

b. Pak Mat Ali

Pak Mat Ali merupakan petani berusi 52 tahun, dalam kehidupan 

kesehariannya beliau berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak 

Mat Ali memiliki 1 istri dan 4 anak. Luas lahan yang dimiliki pak Mat Ali itu 

seluas 2 hektar

“Luas lahan yang saya miliki 2 hektar.”40

Lahan yang dimiliki pak Mat Ali pun sebenarnya bisa di katakan tidak 

di kerjakan dengan sendiri. Karena jika dalam keadaan masa panen maka pak 

Mat Ali meminta bantuan kepada masyarakat lain untuk membantu beliau 

mengerjakan lahannya.

“Dibilang ngerjain sendiri gimana gak ngerjain sendiri tapi hampir 
semuanya saya kerjain sendiri. Cuman gini, kalo lagi masa panen saya 
minta bantuan masyarakat itu jadi buruh tani gitu upahan gitu lah. Tapi 
kalo dikelola sampe jadi beras saya kelola sendiri, mesin penggilingan 
ada dirumah.”41
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Selain mengerjakan lahan pertanian, pak Mat Ali pun memiliki usaha 

lain, yaitu membuka penggilingan padi beserta warung beras yang hasil beras 

itu dari lahan yang dimiliki beliau sendiri.

“Di rumah ada mesin penggilingan padi dan warung beras jadi saya 
kerja di situ sambil di bantu dengan istri dirumah sendiri. Beras yang 
saya jual juga itu hasil dari lahan pertanian saya sendiri.”42

Tidak sulit untuk beliau membagi waktunya, karena beliau dan istri 

yang mengurus dan mengelola semuanya. Meskipun sudah bekerja di rumah 

namun istri beliau pun masih membantu juga di lahan pertanian jika massa 

panen dan massa tanam.

“Enggak susah saya bagi waktu begitu, karena saya kan dengan istri 
yang mengelola semuanya jadi enak bagi waktu dengan istri. Tapi kalo 
lagi masa panen, kadang warung tutup yang buka penggilingan padi 
aja. Karena susah baginya di tambah lagi anak-anak itu udah ada yang 
kerja dan sekolah semua.”43

Pak Mat Ali dapat di katakan petani yang berhasil, karena beliau bisa 

menyelesaikan study anaknya sampai selesai bahkan sudah bekerja menjadi 

bidan desa.

“Ada, anak yang paling tua sudah jadi bidan desa. Bidan di desa 
sendiri juga jadi alhamdulillah bisa membantu ekonomi keluarga. 
Lagipula anak-anak saya belum ada yang berumah tangga.”44

Selain anak yang membantu untuk memenuhi kebutuhan yang di 

perlukan, istri juga membantu di penggilingan padi. 

                                                          
42 Mat Ali, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017
43 Mat Ali, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017
44 Mat Ali, Petani Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, pada Tanggal 3 April 2017



73

“Ya mambantu sekali, istri membantu di warung atau di penggilingan 
padi bahkan kelahan pertanian juga. Semua kami kerjakan bersama.”45

Penghasilan pun yang di dapatkan perbulan bisa dikatakan cukup besar 

meskipun itu belum bisa di katakan penghasilan tetap karena jika ada massa 

panen banyak yang menggiling padi di penggilingan jadi penghasilan pun 

yang di dapatkan melebih.

“Gak bisa di prediksi berapanya karena gak netap, lebih kurang 
perbulan 5juta ada kayaknya. Dari hasil jual beras sama di kasih anak 
itu.”46

Tanggungan yang di keluarkan oleh pak Mat Ali cukup lumayan 

banyak. Bisa terlihat dari anak-anaknya yang masih bersekolah bahkan ada 

bayangan beliau untuk menjadikan salah satu anaknya untuk menjadi TNI.

“Tanggungan cuman biaya sekolah anak-anak. Walaupun saya cuman 
lulusan SMA dan istri juga begitu tapi anak-anak jangan lah. Yang 
pertama sudah jadi bidan yang ke 2 lagi kuliah doa-doa ada yang niat 
mau jadi TNI tapi entah bisa atau enggak itu.”47

Bantuan yang didapatkan keluarga pak Mat Ali itu bantuan dari 

pemerintah. Bantuan pemerintah berupa BLT yang menurut beliau lumayan 

buat nambah-nambah kebutuhan yang di perlukan.

“Ada, saya dapet bantuan pemerintah itu. BTL itu saya dapet tapi kalo 
beras miskin saya enggak dapet. Bantuan BLT juga lumayan buat 
nambah-nambah kebutuhan sehari-hari.”48
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Peningkatan ekonomi yang di dialami oleh pak Mat Ali dapat di 

katakan mengalami peningkatan yang besar, karena awalnya yang hanya 

terpaku dengan lahan pertanian saja tapi sekarang sudah ada penggilingan 

padi sendiri kemudian membuka usaha warung beras bahkan anak sudah ada 

yang bekerja menjadi bidan desa di desa sendiri.

“Agak bisa bernafas lega walaupun kebutuhan makin banyak tapi bisa 
terpenuhi semua. Anak-anak juga gak kesusahan lah bahasa kasarnya, 
biaya sekolah juga gak nunggak-nunggak.”49

c. Saodah

Ibu Saodah merupakan salah satu petani palawija yang berada di 

sekeliling rumahnya saja, namun selain itu Ibu Saodah memiliki lahan karet 

yang di kelola oleh petani lain seluas 1 ¾ hektar. Ibu Saodah yang berusia 48 

tahun kemudian memiliki anak 2, beliau memiliki lahan dari warisan suami 

yang sudah meninggal. Jadi ibu Saodah adalah janda.

“Luas laha yang saya miliki cuman 1 ¾ hektar itu juga warisan 
suami.”50

Lahan karet yang ada itu di kelolah oleh orang lain, jadi Ibu Saodah 

hanya menerima hasil yang telah menjadi uang. Beliau tidak ikut andil dalam 

lahan karet yang beliau miliki.

“Enggak nak, gimana mau dikerjakan sendiri mana sanggup saya 
ngerjainnya. Jadi sebagian besar di kerjain dengan orang lain. Dengan 
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sistem bagi hasil. yang saya kelola ada itu juga yang deket rumah aja. 
Nanem sayuran terus saya jual sendiri.”51

Sistem pembagian hasilpun sama saja dengan pembagian hasil yang di 

dapatkan oleh pemilik lahan lainnya, ibu saodah mendapatkan 1/3 bagian dari 

hasil yang di dapatkan.

“Saya cuman dapet 1/3 bagian dari hasil yang di dapatkan, karena 
semuanya itu yang ngelolahnya orang lain. Tiap seminggu sekali 
mereka setor gitu ke saya.”52

Ibu Saodah mengurusi hidupnya dengan seorang diri, semenjak 

kematian suaminya ibu Saodah berusaha mati-matian untuk mencukupi 

kebutuhan kesehariannya dan anak-anaknya

“Saya ini udah lama mba di tinggal suami. Suami udah duluan di 
panggil sama Allah SWT, sedangkan saya harus mengurusi anak-anak 
seorang diri tapi alhamdulillah semua tercukupi dengan peninggalan 
yang di berikan almarhum.”53

Dengan demikian ibu Saodah membuka usaha lain yaitu berjualan di 

warung yang beliau buat di area rumahnya sendiri. Isi jualan yang di jual 

beliau itu seperti sembako dan sayuran yang beliau tanam sendiri jadi sayuran 

yang beliau jual pun benar-benar segar karena langsung dari lahan sendiri. 

Bahkan sudah ada pandangan ibu Saodah untuk membuat sayuran hidroponik. 

Sayuran hidroponik yakni sayuran yang tumbuh bukan dari lahan tanah 

melainkan dari air yang di berikan nutrisi.
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“Berjualan di warung, saya berjualan lebih lengkap dari warung 
lainnya. Saya berjualan sembako dan sayuran yang saya tanem sendiri. 
Ada niat sih mau buat sayuran hidroponik, ajaran anak saya tapi belum 
terlaksana.”54

Pembagian waktu yang di lakukan oleh Ibu Saodah pun tidak susah, 

karena lahan karet sudah di kerjakan petani lain. Kemudian lahan sayuran 

yang di kelola sendiri itu berada di sekitar rumah atau halaman rumah beliau, 

jadi tidak membuat beliau kualahan untuk membagi waktu yang ada agar 

semua dapat dikerjakan dengan baik.

“Gak perlu repot membagi waktu buat saya, karena lahan yang saya 
kerjadin di samping rumah itu juga hanya sayuran-sayuran saja. Jadi 
tidak begitu sulit bahkan terkadang sambil membersihkan lahan 
warung tetap buka karena jika ada yang mau belanja saya bisa 
langsung melayani karena terjangkau sekali.”55

Berbeda dengan anaknya pak Mat Ali yang sudah bisa membantu 

perekonomian orang tua. Anak dari Ibu Saodah belum bisa membantu 

perekonomian keluarga dikarenakan masih berkuliah. Namun anak ibu 

Saodah sudah benar-benar memikirkan dimana dan apa yang harus dia 

kerjakan dalam jangka waktu lama, semua itu terlihat dari jurusan yang dipilih 

oleh anak Ibu Saodah di bangku kuliahnya.

“Belum nak, anak ibu masih kuliah di Unila Jurusan Pertanian. 
Sengaja jurusan pertanian itu biarin bisa ngebantu lahan yang diwarisi 
oleh ayahnya.”56
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Meskipun ibu Saodah berusaha sendiri tapi ibu Saodah bisa 

mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan 

yang di perlukan.

“Kurang lebih 4jutaan lah. Kurang pasti pendapatan perbulan itu 
karena kadang ada tambahan kadang enggak juga.”57

Terkecukupikannya kebutuhan yang di perlukan oleh Ibu Saodah 

membuat ibu saodah tidak pantang menyerah untuk berusaha demi keluarga. 

Meskipun harus banting tulang untuk menguliahi anak dan belum lagi barang-

barang yang di beli untuk keperluan keluarga.

“Cuman nguliahin dan nyekolahin anak aja, kreditan barang juga ada 
lah namanya juga ibu-ibu kalo denger kredit-kredit murah ya cepet.”58

Campur tangan dari pemerintahpun dirasakan oleh ibu Saodah. 

Dimana anak-anaknyapun itu bisa melanjutkan sekolah kemudian bantuan-

bantuan BLT dan beras miskin pun di dapatkan semua dari pemerintah. 

Semua bantuan pun benar-benar di manfaatkan ibu Saodah dengan baik.

“Dapet, anak saya itu kuliah bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah 
anak saya dapet beasiswa gitu jadi bisa sedikit ngeringanin saya. 
Bantuan BLT dan beras miskin juga dapet dari pemerintah.”59

Perubahan ekonomi yang di alami ibu Saodah tidak begitu terlihat 

jelas karena ibu Saodah sudah dari jauh hari melakukan pola nafkah ganda, 

namun hanya saja perbedaannya jika dulu suami yang mengerjakan lahan 
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pertaniannya sedangkan jika sekarang ibu saodah memperkerjakan orang lain 

untuk bekerja di lahan pertanian yang di miliki.

“Saya dari dulu memang udah punya penghasilan ganda. Bedanya 
dulu lahan dikerjain dengan suami sendiri dan dikelola sendiri tapi 
sekarang minta bantuan orang lain. Jadi menurut saya mah semua 
tidak ada perubahan tapi semua tercukupi.”60

Untuk petani kelas menengah ini bisa dikatakan cukup baik namun

penghasilan yang didapatkan perbulan, perpanen dan pertahun tidak sebesar 

dari petani kelas atas. Karena, dari luas lahan saja sudah berbeda sangat jauh 

apa lagi pekerjaan diluar sektor pertanian juga lebih baik kelas atas. Namun di 

kelas menengah ini, setidaknya masyarakat tidak terlalu sulit untuk 

mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Bahkan peningkatan perekonomian 

saja terlihat dengan jelas dari paparan tabel-tabel yang ada di lampiran.

3. Pola Nafkah Petani Kelas Bawah

Bagi petani kelas bawah arti pola nafkah ganda adakah sebagai strategi 

Nafkah Berbasis Bantuan dimana nafkah yang bersumberkan pada bantuan 

karitatif dan pemerintah ataupun kerabat. Artinya mereka bekerja diluar sektor 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau mempertahankan 

kelangsungan hidup mereka bahkan menunggu bantuuan yang diberikan oleh 

pemerintah atau saudara petani.
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a. Pak Idris

Pak Idris merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan sama sekali. 

Beliau berusia 55 tahun yang memiliki 1 istri dan 3 anak. Pak idris merupakan 

salah satu petani yang bekerja di lahannya pak Sulaiman.

“Gak punya lahan. Sama sekali. Saya bekerja jadi buruh taninya Pak 
Sulaiman.”61

Bukan hanya tidak memiliki lahan pertanian, pak Idris pun hanya 

bekerja menjadi buruh tani, tidak bekerja di sektor lain. Pekerjaan yang 

dikerjakan itu hanya menjadi buruh taninya Pak Sulaiman

“Enggak ada juga, cuman ngerjain lahanya pak Sulaiman saja itu saja 
pekerjaan yang saya lakukan.”62

Namun meskipun pak Idris tidak melakukan pola nafkah ganda tapi 

adanya bantuan dari anak yang sudah bekerja di dapatkan oleh pak Idris. Anak 

yang sudah menjadi TKI membantu perekonomian keluarga, anaknya selalu 

mengirimi uang untuk menutupi kebutuhan perekonomian keluarga.

“Ada, anak saya ada yang jadi TKI ada juga yang jadi pembantu 
rumah tangga. Meskipun anak saya sudah ada yang menikah tapi tetap 
mereka membantu ekonomi keluarga.”63

Selain itu, istri pun membantu perekonomian keluarga. Istri membuka 

usaha di SD yang berada tidak jauh dari rumah. Meskipun hanya berjualan di 

SD saja , namun lumayan bisa menutupi setidaknya untuk kebutuhan 

keseharian yang di perlukan.
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“Sangat membantu, bahkan istri itu bekerja membuka warung di SD 
dekat rumah jajanan-jajanan sekolahan gitu. Lumayan hasilnya cukup 
besar.”64

Berbeda dari penghasilan kelas menengah dan kelas atas, penghasilan 

yang di dapatkan kelas bawah hanya berkisar 1,5 juta namun itu di luar dari 

hasil yang di dapatkan anak.

“Kurang lebih 1,5jt lah itu di luar dari yang dikirim dan di kasih anak 
ya. Karena kadang mereka itu ngirim tapi kadang karena kebutuhan 
mereka juga banyak jadi enggak ngirim.”65

Tanggungan yang di keluarkan pak Idris itu masih lumayan banyak. 

Karena masih ada anak yang sekolah dan bahkan yang lebih fatalnya ada anak 

yang putus sekolah karena kekurangan biaya.

“Ya cuman nyekolahin anak-anak aja. Karena masih ada yang sekolah 
tapi ada juga yang putus sekolah karena gak ada biaya.”66

Meskipun demikian, masih adanya juga campur tangan dari 

pemerintah setempat untuk keluarganya pak Idris. Bantuan seperti apapun di 

dapatkan oleh pak Idris, jadi itu setidaknya bisa sedikit meringankan pak Idris.

“Ada, saya dapet bantuan yang diberikan pemerintah semua bentuk 
bantuan itu saya dapatkan.”67

Peningkatan ekonomi pun terlihat dari pak Idris, dimana awalnya 

beliau menumpang di rumah orang lain, kemudian untuk makan saja itu sudah 

syukur-syukur tapi sekarang setelah istri bekerja kemudian anak sudah ada 
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yag bekerja semua itu berubah, meskipun rumah masih dikatakan jelek tapi 

rumah sudah milik sendiri.

“Bukannya merendah ya mba, dulu apalah saya ini. Saya cuman bisa 
numpang di rumah orang lain. Uang buat makan itu pas-pasan bener. 
Tapi saya bersyukur bener, meskipun cuman rumah jelek seperti ini 
tapi saya enggak numpang lagi.”68

b. Pak Tamhin

Pak Tamhin merupakan buruh tani berusia 50 tahun yang memiliki 1 

istri dan 2 anak. Sama dengan pak Idris, pak Tamhin tidak memiliki lahan 

sama sekali namun perbedaannya pak Tamhin bekerja juga di luar sektor 

pertanian yaitu menjadi buruh bangunan. Pak Tamhin pun menjadi buruh tani 

di lahannya pak Ali Said.

“Saya enggak punya lahan sama sekali. Saya cuman buruh tani di 
lahannya pak Ali Said. Jadi buruh bangunan, lumayan buat tambahan 
kebutuhan.”69

Cara pembagian waktu juga di pikirkan dengan baik oleh pak Tamhin, 

pak Tamhin menjadi buruh tani jika ada massa panen dan tanam saja selagi 

kosong dan senggang pak Tamhin menjadi buruh bangunan.

“Gak susah bagi waktu buat saya, karena saya jadi butuh tani di saat 
masih musim panen atau nanem saja. Selain itu mah saya jadi buruh 
bangunan.”70

Namun pak Tamhin mendapatkan bantuan dari anak, ada anaknya 

yang sudah lulus sekolah kemudian bekerja dan membantu perekonomian 
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keluarga. Setiap bulannya anaknya mengirim uang untuk menutupi kebutuhan 

keluarga yang kurang.

“Dapet. Anak saya kan alhamdulillah lulusan SMA. Jadi ada yang 
kerja di PT gitu lupa saya apa namanya. Dia ngirimin saya duit setiap 
bulannya.”71

Selain anak, istri juga membantu pak Tamhin. Istri bekerja di industri 

pak Ali Said dan kerja serabutan jadi dimana ada waktu kosong dan senggang 

di manfaatkan untuk mencari uang guna menutupi kebutuhan keluarga. 

“Iya, istri kerja serabutan gitu. Kadang ya kerja di tempat industri Pak 
ali Said bantu bungkus-bungkus kerupuk lumayan buat tambahan 
sehari-hari.”72

Pendapatan yang di dapatkan pak Tamhin pun dibawah dari 

pendapatanya pak Idris. Namun hanya saja, anak-anak beliau sudah lulus 

sekolah semua jadi kebutuhan yang di keluarkan hanya untuk kebutuhan 

sehari-hari saja.

“Lebih kurang 1,2jt lah. Tapi kadang gak segitu kadang segitu bahkan 
lebih. anak sudah lulus sekolah semua, jadi tanggungan cuman 
kebutuhan sehari-hari aja.”73

Sayangnya bantuan dari pemerintah tidak di dapatkan oleh pak 

Tamhin, tidak di dapatkannya bantuan tersebut dikarenakan pak Tamhin 

merupakan pendatang baru di desa tersebut. Jadi membuat beliau tidak 

mendapatkan bantuan.
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“Saya ini pendatang jadi gak dapet bantuan-bantuan seperti itu. 
Keadaan ekonomi ini berubah semenjak anak saya sudah ada yang 
bekerja dan membantu ekonomi keluarga.”74

Perubahan ekonomi di rasakan keluarga pak Tamhin pun semenjak 

anak-anak beliau yang sudah tidak bersekolah lagi dan membantu kebutuhan 

ekonomi keluarga jadi membuat beliau tidak terlalu kuwalahan lagi 

setidaknya ada bantuan dari anak.

c. Pak Bandar

Pak Bandar adalah duda yang mengurus 3 anak, beliau berusia 49 

tahun yang bekerja sebagai buruh tani dan pembuat batu bata serta mengojek. 

Banyaknya pekerjaan yang di kerjakan oleh pak bandar itu di karenakan 

kurangnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, pak Bandar 

juga memiliki warisan dari orang tua yaitu lahan yang seluas ½ hektar.

“Saya punya ½ hektar itu juga warisan dari orang tua. Iya saya kerjain 
sendiri, orang kecil gitu masak nyuruh orang lain yang ada kurang 
bener kebutuhan. Kerja jadi pembuat batu bata lumaya buat tambahan 
itupun lembur malem karena siang saya ngojek.”75

Pembagian waktu yang di kerjakan oleh pak Bandar itu benar-benar di 

atur dengan baik. Bayangkan saja, banyak sekali pekerjaan yang di lakukan 

oleh pak bandar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari beliau.

“Saya kan kalo di lahan pertanian itu pagi sama sore aja, jadi di siang 
harinya saya bisa kerja ngojek terus kalo ada pembuatan batu bata saya 
ambil lembur malem. Anak pada belum kerja. Kerja juga belum ada 
penghasilan tetap jadi saya yang ngurus mereka.”76
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Anakpun belum ada yang bisa membantu perekonomian keluarga, 

sedangkan istri beliau sudah hampir 3 tahun meninggal dunia dan membuat 

pak Bandar mengurusi anak-anaknya seorang diri.

“Istri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu.”77

Pendapatan yang di dapatkan pun tidak bisa di prediksi dengan baik. 

Karena terkadang pemasukan itu tidak bisa di pastikan. Dengan begitu 

banyaknya kebutuhan yang di perlukan membuat pak Bandar benar-benar 

harus bekerja keras.

“Pendapatan saya gak sampe sejuta. Jauh dari kata cukup. Banyak 
bener, anak aja belum ada yang punya penghasilan di tambah lagi ada 
yang belum lulus sekolah.”78

Namun bantuan dari pemerintah dan saudara di dapatkan oleh pak 

Bandar. Beliau mengojek menggunakan motor saudara sedangkan bantuan 

dari pemerintah berupa bantuan BLT kemudian kesehatan dan lain-lain 

sebagiannya.

“Dari saudara dan pemerintah semua saya dapetin, kalo saudara itu 
dapet dari ngojek karena motor yang saya gunain itu punya sodara 
terus setor gitu sistemnya terus kalo pemerintah bantuan beras, 
bantuan kesehatan dan bantuan tunai juga dapet. Sebenernya sih gak 
ada perubahan, tapi ya tetep bersyukur aja lah. Masih banyak yang 
lebih kekurangan dari saya ini.”79
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Perubahan perekonomian pun tidak di rasakan oleh pak Bandar. 

Karena beliau merasa dari dahulu sampai sekarang ini kehidupannya tetap 

seperti ini tidak ada perubahan sama sekali.

Berbeda dari petani kelas atas dan petani menengah, jika diantara 

keduanya perbedaan tingkat perekonomian memang ada namun tidak begitu 

jauh beda atau selisihnya. Tapi di petani kelas bawah ini benar-benar 

masyarakat yang harus berusaha keras untuk menutupi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Dimana lahan pertanian pun mereka tidak miliki, kemudian 

mereka mencari biaya hidup itu menyelesaikan atau mengerjakan lahan milik 

orang lain bahkan bantuan-bantuan dari pemerintahpun benar-benar mereka 

harapkan. Meskipun demikian, namun petani kelas bawah bukan hanya bisa 

mencukupi kebutuhan keseharian mereka malahan ada salah satu petani kelas 

bawah yang sudah berhasil untuk mendapatkan tempat tinggal dari jerih payah 

yang beliau kerjakan. Dari sini bisa terlihatlah bagaimana peningkatan 

perekonomian yang ada di desa Panaragan untuk petani kelas bawah, 

meskipun juga ada petani kelas bawah yang dari awal sampai sekarang tidak 

ada perubahan namun beliau bisa menyekolahkan anak sampai SMU

peningkatan ekonomi dapat dilihat di tabel lampiran.
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C. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Peningkatan Perekonomian 
Masyarakat Petani

1. Faktor Penghambat dalam Peningkatan Perekonomian Rumah Tangga

Rendahnya perekonomian masyarakat Desa Panaragan disebabkan 

beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, luas lahan, dan 

pengairan diantaranya faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya atau kurangnya pendapatan ekonomi masyarakat. 

Di Desa Panaragan terlihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan mencapai 

41,1% dari seluruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang masih 

rendah pendidikannya jelas ini sangat berpengaruh sekali dengan 

rendahnya pengetahuan dan pendidikan ini sebagai penghambat 

berkembangnya pola fikir dan kreativitas yang mandiri.

b. Luas lahan

Modal usaha pertanian adalah lahan pertanian, tetapi jumlah penduduk 

mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, luas lahannya 

pun menyusut. Di Desa Panaragan sekarang ini luanya tambah berkurang 

karena dipergunakan untuk kegiatan non pertanian seperti permukiman 

dan lain-lainnya. Selain itu berkembangnya luas keseluruhan lahan 

tersebut, selain kegiatan non pertanian juga menyebabkan kepemilikan 

beralih. Meskipun fungsinya tetap sebagai sawah. Tetapi kini petani 

beralih status dari pemilik menjadi penggarap. Menyempitnya luas 
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kepemilikan lahan pertanian disamping karena penjualan juga karena 

adanya sistem waris di masyarakat. 

c. Pengairan 

Prasarana fisik untuk pertanian di desa Panaragan yakni irigasi belum 

bertambah di desa ini sarana pengairan masih mengandalkan hujan atau 

sawah tadah hujan. Didesa ini terdapat 5 sumur bor. Bila hujan belum 

tentu turun untuk mengairi sawah mereka ketika musim tanam mereka 

harus menyiapkan pipa atau selang panjang jarak antara sumur bor ke 

swah. Dan waktu pemakaian dijadwal. Kondisi seperti ini sangat 

mengganggu produktivitas pertanian. Karena sawah yang beririgasi bisa 

panen setahun dua kali tiga kali. Sedangkan sawah tadah hujan hanya 

setahun sekali. Sistem pengairan masih terbatas sehingga mengganggu 

kelancaran aktivitas pertanian. Dan tidak semua masyarakat petani dapat 

menikmati sarana pengairan ini.

2. Faktor Pendukung dalam Peningkatan Perekonomian Rumah Tangga 

Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan perekonomian 

rumah tangga yakni :

a. Memiliki etos kerja

Masyarakat petani sangat memahami peran pekerjaan diluar sektor 

pertanian serta menerapkannya salam kehidupan sehari-hari dan hal ini 

bisa memberikan semangat tersendiri atau membangkitkkan etos kerja 

masyarakat. 
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b. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi

Dalam hal ini masyarakat petani memiliki kesadaran tinggi, 

pentingnya mencari nafkah meskipun pekerjaan yang mereka lakukan 

terkesan sepele dan sederhana akan tetapi, yang terpenting halal. 



BAB IV

STRATEGI POLA NAFKAH GANDA PADA PENINGKATAN 
PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA PETANI MUSLIM

A. Strategi Pola Nafkah Ganda Bagi Petani

Dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat di desa 

Panaragan menerapkan stratgei pola nafkah ganda sebagai bagian strategi 

dalam peningkatan perekonomian. Dalam pola ini sejumlah anggota rumah 

tangga usia kerja terlibat mencari nafkah diberbagai sumber, baik sektor 

pertanian maupun luar sektor pertanian. Dalam kegiatan usaha sendiri maupun 

sebagai buruh biasanya seorang anak yang telah tamat SMU kalau tidak 

melanjutkan keperguruan tinggi mereka pergi keluar daerah bahkan keluar 

negeri untuk bekerja. Dan selalu mengirim uang ke desa untuk membantu 

perekonomian keluarga. Dalam hal ini berarti terjadi mobilitas pekerjaan dari 

desa kekota karena pekerjaan didesa dirasa tidak memberikan hasil yang lebih 

sehingga banyak anak yang telah seselai sekolah dari SMP atau SMA yang 

bermobilitas keluar kota atau luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik, dan gaji yang lebih menjanjikan, sehingga mereka berlomba-lomba 

untuk pergi keluar desa. 

Selain itu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani juga 

menerapkan pola nafkah ganda, seperti pada masayarakat petani kelas atas 

dimana pertanian mampu memperbesar usaha luar pertanian dan sebaliknya 

luar sektor pertanian mampu memperbesar usaha pertanian. Pada lapisan ini 

pola nafkah ganda dapat saling mendukung dalam permodalan. Pada lapisan 
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ini banyak yang memanfaatkan modal yang mereka miliki dengan membuat 

sektor usaha baru meskipun masih berskala industri rumah tangga namun 

terkadang yang telah mampu memberikan kesempatan atau peluang kerja 

disekitanya. Disinilah letak pengembangan masyarakat melalui pola nafkah 

ganda bagi petani kelas atas, hal tersebut menurut Sayogyo petani kelas atas 

ini apabila dirangsang dan dibimbing dapat diajak serta memimpin petani 

kecil serta dapat dimanfaatkan bagi usaha modernisasi. Akan tetapi pada 

kenyataannya masih ada petani kelas atas yang tidak mau memanfaatkan 

modal yang dimiliki untuk membuka usaha baru, mereka hanya bekerja 

sebagai petani saja.

Pada lapisan menengah pola nafkah ganda memiliki strategi sebagai 

perkembangan ekonomi, artinya pekerjaan diluar sektpr pertanianlah yang 

mampu memberi peningkatan perekonomian pada masyarakat petani disinilah 

letak pemberdayaan ekonominya yaitu yang tadinya memiliki tanah yang 

tidak terlalu luas namun dari pekerjaan diluar sektor pertanian yang mereka 

kumpulkan atau tabung sehingga mereka mampu menambah luas lahan, meski 

tidak semua petani yang memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian mampu 

untuk menambah luas lahan, akan tetapi paling tidak dapat mengkatkan 

kebutuhan hidup yitu pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sedangkan arti pola nafkah ganda bagi rumah tangga petani kelas 

bawah, mereka menerapkan strategi ini untuk bertahan artinya pekerjaan 

diluar sektor pertanian ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Tetapi 

ada juga kelas bawah yang dapat berhasil atau mengalami peningkatan yaitu 
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mereka yang bekerja keras dengan keuletan, keuletan sehingga mereka 

mampu meningkatkan perekonomian, meskipun pekerjaan yang mereka 

lakukan terkesan sepele. Hal tersebut dapat terlihat dari kepemilikan lahan 

yang mereka miliki, rumah, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga yang 

terpenuhi. Tetapi ada juga petani yang masih saja statis artinya tidak ada 

perubahan yaitu dari dulu sampai sekarang dalam bidang pertanian masih saja 

menggarap lahan pertanian milik tuan tanah. Dan hal tersebut pola nafkah 

ganda hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-haru saja. Bagi petani yang 

mengalami peningkatan mereka cenderung memiliki pola fikir yang maju 

kreatif, telaten dan ulet sehingga berusaha untuk meningkatkan perekonoman 

meskipun pekerjaan yang mereka lakukan terkesan sepele dan sederhana.

Tolak ukur dalam peningkatan perekonomian rumah tangga 

masyarakat Panaragan melalui pola nafkah ganda ini dapat terlihat dari 

terpenuhinya kebutuhan hidup para anggota keluarga. Seperti sandang, 

pangan, papan, pendidikan anak, kesehatan keluarga dan lain sebagainya. 

Meskipun ada yang masih statis dan ada juga yang mengalami perubahan. 

Demikianlah tolak ukur keberhasilan pola nafkah ganda ini betapa berartinya 

oekerjaan diluar sektor pertanian ini dalam peningkatan perekonomian atau 

taraf hidup bagi rumah tangga. Dan pola nafkah ganda ini bukan hanya 

berlaku pada lapisan atas tetapi menenngah dan bawah juga. Pola nafkah 

ganda ini menjadi sumber penting dalam menunjang kehidupan masyarakat 

yang adil dan makmur. Pola nafkah ganda ini ternyata tidak hanya berlaku 
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bagi masyarakat petani pada khususnya tetapi berlaku pada umumnya di desa 

Panaragan ini.

Melalui pola nafkah ganda ini dapat menunjukkan sikap petani didesa 

Panaragan yaitu memiliki semangat etos kerja yang tinggi. Dari hasil tersebut 

Islam mengajarkan pada manusia untuk bekerja sebaik mungkin. Ajaran Islam 

lebih memberikan penghargaan pada mereka yang mau berusaha dengan 

sungguh-sungguh, dibandingkan dengan mereka yang hanya menengadahkan 

tangan saja dan merasa malu karena pekerjaan mereka biasanya tidak sesuai 

dengan tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga orang tersebut berprinsip 

lebih baik menganggur daripada bekerja yang tidak sesuai dengan pendidikan 

yang dimilikinya. Dengan demikian sikap etos kerja harus dimiliki setiap 

orang Islam. etos kerja seperti diataslah yang dianjurkan dalam Islam.

Kesungguhan dalam melaksanakan tugas (tanggung jawabnya) bahkan 

pekerjaan seseorang itu tidak hanya terbatas ketika mereka berada di sawah 

saja, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab dan 

tugasnya. Sehingga pada tingkat rumah tangga seorang ayah, ibu ataupun 

anak yang telah kembali kerumah dapat beramal mengumpulkan pahala 

selama mereka bekerja dirumah dengan niatan yang tulus untuk mendapatkan 

ridha Allah SWT. Sehingga interaksi antara suami dan isti, ayah, ibu dan anak 

ataupun interaksi antara saudara kandung tetap mempunyai nilai ibadah. Jika 

semua kegiatan ataupun pekerjaan dilakukan dengan mengharap keridhoan 

dari sang Pencipta-Nya. Ajaran-ajaran dalam Islam dapat menjadi energi 
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untuk mendapatkan kebahagiaannya atau kesejahteraannya bukan saja didunia 

saat ini tetapi juga di akhirat.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Peningkatan Perekonomian 
Rumah Tangga Muslim
1. Faktor Penghambat

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya pengetahuan dan pendidikan ini merupakan salah satu 

penyebab kondisi perekonomian masyarakat yang masih tergolong 

kurang. Karena dengan pengetahuan dan pendidikan tentunya masyarakat 

akan memiliki bekal bagaimana mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. Dengan kurangnya pendidikan tentunya 

akan menghambat masyarakat untuk mengembangkan pola fikirnya dan 

kerativitas yang mandiri.

b. Luas Lahan

Modal utama usaha pertanian adalah tanah atau lahan pertanian, tetapi 

jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, luas lahan pertanian pun menyusut kembali. Di desa Panaragan 

sekarang ini luas tanahnya berkurang karena dipergunakan sebagai 

kegiatan non pertanian seperti pemukiman, prasarana jalan dan lain-lain. 

Selain itu berkurangnya luas keseluruhan lahan pertanian selain untuk 

kegiatan non pertanan juga menyebabkan kepemilikannya beralih. 

Meskipun fungsinya tetap sebagai sawah, tetapi kini pertanya beralih 

status dari pemilik menjadi penyangkap. Artinya si pemilik lahan 

mempunyai lahan yang sempit. Biasanya mereka dihadapkan pada pilihan 
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sulit, misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sakit dan masuk 

rumah sakit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga 

mau tidak mau tanah yang tinggal sepetakpun terpaksa harus dijual dan 

setelah tanahnya dijual karena tidak ada pekerjaan akhirnya mereka jadi 

buruh milik tetangga. Menyempitnya luas kepemilikan sawah disamping 

karena penjualan, juga karena ada sistem waris dimasyarakat, misalnya 

tadinya salah satu petani memiliki sawah utuh seluas 3 hektar namun 

karena anaknya sudah berkeluarga sehingga dibagi-bagi kepada anaknya 

sehingga menyusutlah lahan tanah tersebut.

c. Sistem Pengairan

Prasarana fisik untung pengairan di desa Panaragan yakni irigasi masih 

terbatas. Dan untuk pengairan mereka masih mengandalkan air hujan 

sehingga keadaan alam yang menentukan produktivitas pertanian. Kalau 

sawah tadah hujan dapat memanen hasil pertanian satu tahun sekali. Dan 

didesa Panaragan ini sangat jarang sekali bisa panen satu tahun dua kali. 

Hal ini karena prasarana pengairan sebagai sarana penunjang kegiatan 

yang masih minim atau terbatas sehingga mengganggu kelancaran 

aktivitas pertanian. Sehingga faktor alam sangat menentukan keberhasilan 

dalam kegiatan pertanian.

2. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan perekonomian 

rumah tangga:
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a. Memiliki etos kerja

Masyarakat petani sangat memahami pekerjaan diluar sektor pertanian 

serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini bisa 

memberikan semangat tersendiri atau membangkitkan etos kerja 

masyarakat.

b. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi

Dalam hal ini masyarakat petani memiliki kesadaran yang tinggi, 

pentingnya mencari nafkah meskipun pekerjaan yang mereka lakukan 

terkesan sepele dan sederhana tetapi yang terpenting halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Pola Nafkah Ganda bagi Masyarakat Petani

Di sektor produksi rumah tangga di desa Panaragan menerapkan 

nafkah ganda sebagai bagian dari strategi nafkah ganda bagi petani kelas 

atas, pola nafkah ganda merupakan strategi dimana surplus pertanian 

mampu memperbesar usaha luar pertanian. Sebaliknya sektor luar 

pertanian mampu memperbesar usaha pertanian.

Sedangkan strategi pola nafkah ganda bagi rumah tangga kelas 

menengah adalah merupakan strategi bertahan, dimana pekerjaan di luar 

sektor pertanian dipertimbangkan sebagai potensi untuk perkembangan 

ekonomi.

Sementara itu, strategi bertahan hidup, dimana sektor luar 

pertanian merupakan sumber nafkah penting untuk menutupi kekurangan 

dari sektor pertanian. Dan cenderung hanya untuk menutupi kebutuhan 

hidup sehari-hari, tidak memikirkan yang lain.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Peningkatan 
Perekonomian
a. Faktor penghambat

1) Faktor Pendidikan

Rendahnya pengetahuan dan pendidikan merupakan salah 

satu penyebab kondisi perekonomian masyarakat yang masih 

tergolong kurang. Karena dengan pengetahuan dan pendidikan 
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tentunya masyarakat akan memiliki bekal bagaimana 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

2) Luas Lahan

Modal utama usaha pertanian adalah tanah atau lahan 

pertanian, tetapi jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang 

lebih tinggi. Oleh karena itu, luas lahan pertanianpun menyusut 

kembali. Di desa Panaragan sekarang ini luas tanahnya berkurang 

karena dipergunakan kegiatan non pertanian seperti permukiman, 

prasarana jalan dan lain-lain.

3) Sistem perairan

Prasarana fisik untuk pengairan di desa Panaragan yakni 

irigasi masih terbatas. Dan untuk pengairan mereka masih 

mengandalkan air hujan sehingga keadaan alam yang menentukan 

produktivitas pertanian. Kalau sawah tadah hujan dapat memanen 

hasil pertanian satu tahun sekali.

b. Faktor pendukung dalam Peningkatan Perekonomian Rumah 
Tangga
Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan 

perekonomian rumah tangga yakni:

1) Memiliki etos kerja

Masyarakat petani sangat memahami strategi pekerjaan di luar 

sektor pertanian serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

dan hal ini bisa memberikan semangat tersendiri atau 

membangkitkan etos kerja masyarakat .
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2) Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi

Dalam hal ini masyarakat petani memiliki kesadaran yang 

tinggi, pentingnya mencari nafkah meskipun pekerjaan yang 

mereka lakukan terkesan sepele dan sederhana akan tetapi, yang 

terpenting halal.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai penutup 

akhir dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan pada rumah tangga petani agar memiliki etos kerja yang 

tinggi. Bukan hanya itu saja tetapi perlu pengetahuan dan pendidikan 

yang tinggi agar dapat mengembangkan pola fikir dan dapat 

mengembangkan kreativitasnya masing-masing sesuai kemampuan 

dan keterampilannya. Sehingga mereka dapat menggali potensi-potensi 

yang ada pada diri mereka dan yang disediakan oleh lingkungan alam 

sekitarnya.

2. Diharapkan upaya yang mengarah pada perubahan sosial pada kondisi 

yang dicita-citakan yaitu terjadinya perubahan dalam bidang 

perekonomian yang maju yang berdasarkan pada hukum Islam. dan 

untuk mengembangkan usaha baik dibidang pertanian maupun non 

pertanian diharapkan ada kerjasama yang solid antara pihak 

pemerintah, masyarakat, dan tenaga.
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LAMPIRAN TABEL
Luas Lahan dan Tenaga Kerja Petani Desa Panaragan

No Responde
n

Luas 
Lahan

Pembagian Lahan Yang Mengerjakan Lahan Petani Kelas
Padi Karet Singkong Padi Karet Singkong

1 Sulaiman 6 Ha 4 Ha 2 Ha - - Idris
-Slamet

- Hadi
-Sendiri

- Petani Kelas Atas

2 Ali Said 3¼Ha - 3¼Ha - - - Sendiri
- Tamhin
- Udin

- Petani Kelas Atas

3 Hidarsyah 5 Ha 2 Ha 1½Ha 1½Ha - Adi - Sendiri -Mardi Petani Kelas Atas
4 Samsudin 1 Ha 1 Ha - - -Sendiri - - Petani Kelas Menengah
5 Mat Ali 2Ha 1 Ha 1 Ha - -Sendiri

-Jumadi
-Puryono - Petani Kelas Menengah

6 Saodah 1¾Ha - 1¾Ha Halaman Rumah - - Dudung
-Asep

-Sendiri Petani Kelas Menengah

7 Bandar ½ Ha ½ Ha - - -Sendiri - - Petani Kelas Menengah



Pendapatan Rumah Tangga Petani Desa Panaragan
Januari-Juni 2017

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja

1

Sulaiman
a. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

b. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp. 800.000
Rp.4.800.000

Rp. 400.000

Rp.3.400.000
Rp. 800.000 
Rp.2.800.000

Rp. 600.000
Rp. 300.000

Rp.
32.000.000
(perpanen)

Rp.
9.000.000
(perbulan)

Rp.
12.600.000
(perpanen)

Rp.
1.300.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

2

Ali Said
a. Karet

-pupuk
-kbersihan

Rp.650.000 Rp.1.000.000
Rp.525.000

Rp.
15.000.000
(perbulan)

Rp.
2.750.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

3

Hidarsyah
a. Padi

-bibit
-Pupuk
-Bajak

b. Singkong
-Bibit
-Pupuk
-kbersihan

c. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.400.000
Rp.2.400.000

Rp.1.500.000
Rp.300.000

Rp.300.000

Rp.1.700.000
Rp. 400.000
Rp.1.400.000

Rp.1.500.000

Rp.200.000

Rp.450.000
Rp.150.000

Rp.
16.000.000
(perpanen)

Rp.
38.250.000
(perpanen)

Rp.
6.700.000
(perpanen)

Rp.
6.300.000
(perpanen)

Rp.
3.500.000
(perpanen)

Rp.
900.000
(perpanen)

Petani Kelas Atas

4 Samsudin
a. Padi

-Bibit
-Pupuk

Rp.200.000
Rp.1.200.000 

Rp.850.000
Rp.200.000

Rp.
8.000.000

Rp.
3.150.000

Petani Kelas 
Menengah



-Bajak Rp.700.000 (perpanen) (perpanen)

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja
5 Saodah

a. Karet
-Pupuk
-kbersihan

b. Palawija
-Bibit
-Pupuk

Rp.360.000

Rp.100.000
Rp.100.000

Rp.540.000
Rp.260.000 

Rp.7.875.000
(perbulan)

Rp.1.600.000
(perbulan)

Rp.1.160.000
(perbulan)

Rp.200.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

6

Mat Ali
a. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

b. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.200.000
Rp.1.200.000

Rp.200.000

Rp.850.000
Rp.200.000
Rp.700.000

Rp.300.000
Rp.150.000

Rp.
8.000.000
(perpanen)

Rp. 4.500.000
(perbulan)

Rp.
3.150.000
(perpanen)

Rp. 650.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

7 Bandar
a. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

Rp.100.000
Rp.600.000 

Rp.425.000
Rp.100.000
Rp.350.000

Rp.
4.000.000
(perpanen)

Rp.
1.575.000
(perpanen)

Petani Kelas 
Bawah



Pembayaran Hasil Lahan Petani Kelas Desa panaragan
Januari-Juni 2017

No Responden Petani Yang 
Menge-
rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

1 Sulaiman
Padi

Karet

Travel

Jumlah

- Tamhir
- Slamet

- Sendiri
- Hadi

-2Ha
-2Ha

-2Ha

Rp. 16.000.000
Rp. 16.000.000

Rp. 9.000.000

Rp.4.840.000
Rp.4.840.000

Rp.4.500.000

Rp.
22.320.000

Rp.
4.500.000

Rp.
3.000.000

Rp.
12.600.000

Rp.
1.300.000
(6Bulan)

Rp.
9.720.000

Rp.
25.700.000

Rp.
18.000.000

Rp. 53.420.000

Petani
Kelas Atas

2 Ali Said
Karet

Industri

Jumlah

- Sendiri
- Idris

- Udin

-1Ha
-1Ha

-1¼Ha

Rp.4.500.000
Rp.4.500.000

Rp.6.000.000

Rp. 2.250.000

Rp. 3.000.000

Rp.
6.750.000

Rp.4.450.000

Rp.
2.750.000
(6Bulan)

Rp.
37.750.000

Rp.
26.700.000

Rp.64.450.000

Petani
Kelas Atas

3 Hidarsyah
-Padi

-Karet

-Singkong

PNS

-Adi

-Sendiri

-Mardi

-2Ha

-1½Ha

-1½Ha

Rp. 16.000.000

Rp. 6.750.000

Rp. 38.250.000

Rp. 5.369.000

Rp.11.590.000

Rp.
10.631.000
Rp.
6.750.000
Rp.
26.600.000
Rp.
3.500.000

Rp.
6.300.000
Rp.
650.000
Rp.
3.500.000

Rp.
4.331.000
Rp.
39.850.000
(pertahun) Rp.
23.100.000
Rp.
21.000.000

Petani
Kelas Atas



Jumlah Rp. 88.281.000
4 Samsudin

Padi

T.Bangunan

Jumlah

- Sendiri -1Ha Rp.8.000.000 - Rp.
8.000.000
Rp.
3.000.000

Rp.
3.150.000

Rp.
4.850.000

Rp.
18.000.000
Rp. 22.850.000

Petani
Kelas Menengah

5 Mat Ali
Padi

Karet

Lain-lain

Jumlah

- Sendiri
- Jumadi

- Puryono

-1/2Ha
-1/2Ha

-1Ha

Rp. 4.000.000
Rp. 4.000.000

Rp. 4.500.000

Rp. 1.200.000

Rp. 2.250.000

Rp.
6.800.000

Rp.
2.250.000
Rp.
16.000.000

Rp.
3.150.000

Rp.
650.000

Rp.
3.650.000

Rp.
12.850.000
Rp.
16.000.000
Rp.25.200.000

Petani
Kelas Menengah

6 Saodah
-Karet

-Palawija

Lain-Lain

-Dudung
-Asep

-Sendiri

-1¾Ha

Halaman 
Rumah

Rp. 7.875.000
Rp.3.937.500
Rp.1.968.750
Rp.1968.750

Rp.1.600.000

Rp.
3.937.500

Rp.
1.600.000

Rp.
1.160.000

Rp.
200.000

Rp.
22.465.000

Rp.
9.400.000
Rp.31.865.000

Petani
Kelas Menengah

7 Bandar
Padi

Lain-Lain

Jumlah

-Sendiri ½ Ha Rp. 4.000.000 Rp.4.000.000 Rp.
4.000.000
Rp.
2.100.000

Rp.
1.575.0000

Rp.
2.425.000
Rp.
12.600.000
Rp. 15.025.000

Petani
Kelas Bawah

8 Idris
Karet
(Lahan
Ali Said)
Lain-Lain

-Sendiri -1Ha Rp.4.500.000 Rp. 2.250.000 Rp.
2.250.000

Rp.

Rp.
13.500.000

Rp.

Petani
Kelas Bawah



Jumlah
800.000 4.800.000

Rp.18.300.000
No Responden Petani Yang 

Menge-
rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

9 Tamhin
Padi
(Lahan
Sulaiman)
Lain-lain

Jumlah

-Sendiri -2Ha Rp. 16.000.000 Rp.4.840.000 Rp.
4.840.000

Rp.
2.000.000

Rp.
4.848.000

Rp.
12.000.000
Rp.16.848.000

Petani
Kelas Bawah



Pendapatan Rumah Tangga Petani Desa Panaragan
Januari-Juni 2016

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja

1

Sulaiman
c. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

d. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp. 600.000
Rp.4.400.000

Rp. 300.000

Rp.3.200.000
Rp. 600.000 
Rp.2.400.000

Rp. 400.000
Rp. 200.000

Rp.
29.500.000
(perpanen)

Rp.
8.000.000
(perbulan)

Rp.
11.200.000
(perpanen)

Rp.
900.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

2

Ali Said
b. Karet

-pupuk
-kbersihan

Rp.450.000 Rp.800.000
Rp.325.000

Rp.
12.500.000
(perbulan)

Rp.
1.500.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

3

Hidarsyah
d. Padi

-bibit
-Pupuk
-Bajak

e. Singkong
-Bibit
-Pupuk
-kbersihan

f. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.200.000
Rp.2.000.000

Rp.1.300.000
Rp.200.000

Rp.200.000

Rp.1.300.000
Rp. 200.000
Rp.1.000.000

Rp.1.300.000

Rp.125.000

Rp.350.000
Rp.100.000

Rp.
13.000.000
(perpanen)

Rp.
35.250.000
(perpanen)

Rp.
22.000.000
(perpanen)

Rp.
4.700.000
(perpanen)

Rp.
290.000
(perpanen)

Rp.
650.000
(perpanen)

Petani Kelas Atas

4 Samsudin
b. Padi

-Bibit
-Pupuk

Rp.150.000
Rp.900.000 

Rp.550.000
Rp.100.000

Rp.
6.500.000

Rp.
2.850.000

Petani Kelas 
Menengah



-Bajak Rp.600.000 (perpanen) (perpanen)

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja

5

Mat Ali
c. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

d. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.100.000
Rp.900.000

Rp.100.000

Rp.650.000
Rp.100.000
Rp.800.000

Rp.200.000
Rp.100.000

Rp.
8.000.000
(perpanen)

Rp. 3.500.000
(perbulan)

Rp.
2.850.000
(perpanen)

Rp. 450.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

6 Saodah
c. Karet

-Pupuk
-kbersihan

d. Palawija
-Bibit
-Pupuk

Rp.260.000

Rp.50.000
Rp.50.000

Rp.340.000
Rp.160.000 

Rp.5.875.000
(perbulan)

Rp.900.000
(perbulan)

Rp.760.000
(perbulan)

Rp.100.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

7 Bandar
b. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

Rp.50.000
Rp.400.000 

Rp.325.000
Rp.50.000
Rp.200.000

Rp.
2.500.000
(perpanen)

Rp.
1.205.000
(perpanen)

Petani Kelas 
Bawah



Pembayaran Hasil Lahan Petani Kelas Desa panaragan
Januari-Juni 2016

No Responden Petani Yang 
Menge-
Rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

1 Sulaiman
Padi

Karet

Travel

Jumlah

- Tamhir
- Slamet

- Sendiri
- Hadi

-2Ha
-2Ha

-2Ha

Rp. 14.000.000
Rp. 15.500.000

Rp. 9.000.000

Rp.4.340.000
Rp.4.640.000

Rp.4.500.000

Rp.
19.320.000

Rp.
4.000.000

Rp.
2.500.000

Rp.
11.200.000

Rp.
9.00.000
(6Bulan)

Rp.
9.720.000

Rp.
25.700.000

Rp.
18.000.000

Rp. 51.420.000

Petani
Kelas Atas

2 Ali Said
Karet

Industri

Jumlah

- Sendiri
- Idris

- Udin

-1Ha
-1Ha

-1¼Ha

Rp.3.500.000
Rp.3.700.000

Rp.7.000.000

Rp. 2.050.000

Rp. 3.500.000

Rp.
6.750.000

Rp.4.050.000

Rp.
1.500.000
(6Bulan)

Rp.
30.750.000

Rp.
24.700.000

Rp.54.450.000

Petani
Kelas Atas

3 Hidarsyah
-Padi

-Karet

-Singkong

PNS

-Adi

-Sendiri

-Mardi

-2Ha

-1½Ha

-1½Ha

Rp. 14.000.000

Rp. 7.750.000

Rp. 30.250.000

Rp. 4.369.000

Rp.9.590.000

Rp.
9.631.000
Rp.
4.750.000
Rp.
21.600.000
Rp.
3.000.000

Rp.
4.300.000
Rp.
350.000
Rp.
800.000

Rp.
3.331.000
Rp.
36.850.000
(pertahun) Rp.
23.700.000
Rp.
18.000.000

Petani
Kelas Atas



Jumlah Rp. 63.181.000
No Responden Petani Yang 

Menge-
Rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

4 Samsudin
Padi

T.Bangunan

Jumlah

- Sendiri -1Ha Rp.6.000.000 - Rp.
6.000.000
Rp.
2.500.000

Rp.
2.150.000

Rp.
2.850.000

Rp.
15.000.000
Rp. 15.850.000

Petani
Kelas Menengah

5 Mat Ali
Padi

Karet

Lain-lain

Jumlah

- Sendiri
- Jumadi

- Puryono

-1/2Ha
-1/2Ha

-1Ha

Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000

Rp. 4.500.000

Rp. 1.000.000

Rp. 2.050.000

Rp.
5.800.000

Rp.
1.250.000
Rp.
14.000.000

Rp.
2.150.000

Rp.
450.000

Rp.
2.650.000

Rp.
10.850.000
Rp.
14.000.000
Rp.25.200.000

Petani
Kelas Menengah

6 Saodah
-Karet

-Palawija

Lain-Lain

-Dudung
-Asep

-Sendiri

-1¾Ha

Halaman 
Rumah

Rp. 6.875.000
Rp.2.937.500
Rp.968.750
Rp.968.750

Rp.1.300.000

Rp.
3.137.500

Rp.
1.100.000

Rp.
1.000.000

Rp.
100.000

Rp.
19.465.000

Rp.
7.400.000
Rp.26.865.000

Petani
Kelas Menengah

7 Bandar
Padi

Lain-Lain

Jumlah

-Sendiri ½ Ha Rp. 3.000.000 Rp.3.000.000 Rp.
3.000.000
Rp.
1.500.000

Rp.
1.175.0000

Rp.
1.425.000
Rp.
10.600.000
Rp. 11.025.000

Petani
Kelas Bawah

8 Idris
Karet -Sendiri -1Ha Rp.2.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. Rp.

Petani
Kelas Bawah



(Lahan
Ali Said)
Lain-Lain

Jumlah

1.250.000

Rp.
500.000

7.500.000

Rp.
3.000.000
Rp.10.500.000

No Responden Petani Yang 
Menge-
rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

9 Tamhin
Padi
(Lahan
Sulaiman)
Lain-lain

Jumlah

-Sendiri -2Ha Rp. 14.000.000 Rp.2.840.000 Rp.
2.840.000

Rp.
1.000.000

Rp.
2.848.000

Rp.
6.000.000
Rp.8.848.000

Petani
Kelas Bawah





Pendapatan Rumah Tangga Petani Desa Panaragan
Juni-Desember 2016

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja

1

Sulaiman
e. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

f. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp. 700.000
Rp.4.500.000

Rp. 400.000

Rp.3.300.000
Rp. 700.000 
Rp.2.500.000

Rp. 500.000
Rp. 300.000

Rp.
28.500.000
(perpanen)

Rp.
7.500.000
(perbulan)

Rp.
11.400.000
(perpanen)

Rp.
1.000.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

2

Ali Said
c. Karet

-pupuk
-kbersihan

Rp.550.000 Rp.900.000
Rp.425.000

Rp.
11.500.000
(perbulan)

Rp.
1.600.000
(perbulan)

Petani Kelas Atas

3

Hidarsyah
g. Padi

-bibit
-Pupuk
-Bajak

h. Singkong
-Bibit
-Pupuk
-kbersihan

i. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.300.000
Rp.2.100.000

Rp.1.300.000
Rp.200.000

Rp.200.000

Rp.1.350.000
Rp. 250.000
Rp.1.100.000

Rp.1.300.000

Rp.125.000

Rp.350.000
Rp.100.000

Rp.
12.000.000
(perpanen)

Rp.
33.250.000
(perpanen)

Rp.
18.000.000
(perpanen)

Rp.
4.800.000
(perpanen)

Rp.
3.000.000
(perpanen)

Rp.
750.000
(perpanen)

Petani Kelas Atas

4 Samsudin
c. Padi

-Bibit
-Pupuk

Rp.150.000
Rp.800.000 

Rp.650.000
Rp.100.000

Rp.
3.800.000

Rp.
2.150.000

Petani Kelas 
Menengah



-Bajak Rp.650.000 (perpanen) (perpanen)

No
Responden Biaya Hasil Produksi Jumlah

Pengeluaran
Petani Kelas

Bahan Tenaga kerja
5 Saodah

e. Karet
-Pupuk
-kbersihan

f. Palawija
-Bibit
-Pupuk

Rp.240.000

Rp.70.000
Rp.80.000

Rp.240.000
Rp.140.000 

Rp.4.175.000
(perbulan)

Rp.600.000
(perbulan)

Rp.620.000
(perbulan)

Rp.150.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

6

Mat Ali
e. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

f. Karet
-Pupuk
-kbersihan

Rp.100.000
Rp.1.100.000

Rp.200.000

Rp.650.000
Rp.100.000
Rp.600.000

Rp.300.000
Rp.150.000

Rp.
6.000.000
(perpanen)

Rp. 2.800.000
(perbulan)

Rp.
3.050.000
(perpanen)

Rp. 650.000
(perbulan)

Petani Kelas 
Menengah

7 Bandar
c. Padi

-Bibit
-Pupuk
-Bajak

Rp.40.000
Rp.450.000 

Rp.425.000
Rp.70.000
Rp.250.000

Rp.
2.150.000
(perpanen)

Rp.
1.255.000
(perpanen)

Petani Kelas 
Bawah



Pembayaran Hasil Lahan Petani Kelas Desa panaragan
Juli-Desember 2016

No Responden Petani Yang 
Menge-
Rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

1 Sulaiman
Padi

Karet

Travel

Jumlah

- Tamhir
- Slamet

- Sendiri
- Hadi

-2Ha
-2Ha

-2Ha

Rp. 14.500.000
Rp. 16.500.000

Rp. 9.500.000

Rp.3.440.000
Rp.3.940.000

Rp.3.700.000

Rp.
17.320.000

Rp.
21.000.000

Rp.
2.100.000

Rp.
10.200.000

Rp.
1.000.000
(6Bulan)

Rp.
7.120.000

Rp.
20.000.000

Rp.
14.000.000

Rp. 41.120.000

Petani
Kelas Atas

2 Ali Said
Karet

Industri

Jumlah

- Sendiri
- Idris

- Udin

-1Ha
-1Ha

-1¼Ha

Rp.3.400.000
Rp.3.800.000

Rp.8.000.000

Rp. 2.250.000

Rp. 3.700.000

Rp.
31.000.000

Rp.3.250.000

Rp.
1.250.000
(6Bulan)

Rp.
29.750.000

Rp.
20.500.000

Rp.50.250.000

Petani
Kelas Atas

3 Hidarsyah
-Padi

-Karet

-Singkong

PNS

-Adi

-Sendiri

-Mardi

-2Ha

-1½Ha

-1½Ha

Rp. 15.000.000

Rp. 7.950.000

Rp. 31.250.000

Rp. 4.569.000

Rp.9.890.000

Rp.
9.831.000
Rp.
21.950.000
Rp.
18.600.000
Rp.
3.000.000

Rp.
4.300.000
Rp.
350.000
Rp.
800.000

Rp.
3.531.000
Rp.
21.850.000
(pertahun) Rp.
18.700.000
Rp.
18.000.000

Petani
Kelas Atas



Jumlah Rp. 60.251.000
No Responden Petani Yang 

Menge-
rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

4 Samsudin
Padi

T.Bangunan

Jumlah

- Sendiri -1Ha Rp.5.300.000 - Rp.
5.300.000
Rp.
2.600.000

Rp.
2.250.000

Rp.
3.050.000

Rp.
13.000.000
Rp. 16.950.000

Petani
Kelas Menengah

5 Mat Ali
Padi

Karet

Lain-lain

Jumlah

- Sendiri
- Jumadi

- Puryono

-1/2Ha
-1/2Ha

-1Ha

Rp. 3.100.000
Rp. 3.100.000

Rp. 4.600.000

Rp. 1.200.000

Rp. 2.150.000

Rp.
5.900.000

Rp.
8.550.000
Rp.
15.000.000

Rp.
2.150.000

Rp.
450.000

Rp.
2.650.000

Rp.
8.050.000
Rp.
14.000.000
Rp.24.200.000

Petani
Kelas Menengah

6 Saodah
-Karet

-Palawija

Lain-Lain

-Dudung
-Asep

-Sendiri

-1¾Ha

Halaman 
Rumah

Rp. 7.075.000
Rp.2.937.500
Rp.1.068.750
Rp.1.068.750

Rp.1.400.000

Rp.
18.437.500

Rp.
1.300.000

Rp.
1.200.000

Rp.
150.000

Rp.
17.465.000

Rp.
8.400.000
Rp.25.865.000

Petani
Kelas Menengah

7 Bandar
Padi

Lain-Lain

Jumlah

-Sendiri ½ Ha Rp. 3.200.000 Rp.3.200.000 Rp.
3.200.000
Rp.
1.000.000

Rp.
1.375.0000

Rp.
1.525.000
Rp.
6.000.000
Rp. 7.525.000

Petani
Kelas Bawah

8 Idris
Karet -Sendiri -1Ha Rp.2.600.000 Rp. 1.350.000 Rp. Rp.

Petani
Kelas Bawah



(Lahan
Ali Said)
Lain-Lain

Jumlah

6.900.000

Rp.
500.000

6.900.000

Rp.
3.000.000
Rp.9.900.000

No Responden Petani Yang 
Menge-
rjakan

Luas 
Lahan

Hasil Tiap Panen Pembayaran 
Hasil Tiap Panen

Pen-
Dapatan

Pengeluaran Keuntungan
(per6Bulan)

Petani
Kelas

9 Tamhin
Padi
(Lahan
Sulaiman)
Lain-lain

Jumlah

-Sendiri -2Ha Rp. 15.000.000 Rp.2.640.000 Rp.
2.540.000

Rp.
800.000

Rp.
2.540.000

Rp.
6.300.000
Rp.8.840.000

Petani
Kelas Bawah
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PEDOMAN INTERVIEW

1. Bagaimana upaya yang di gunakaan petani agar kebutuhan hidup sehari-

hari dapat terpenuhi?

2. Selain di sektor pertanian, petani berkerja di sektor apa?

3. Mengapa sektor tersebut yang lebih dipilih?

4. Dari begitu banyaknya pekerjaan yang ada, apakah yang di pilih (petani) 

ini sudah tepat dengan apa yang diinginkan?

5. Apakah dengan membuka usaha di lain sektor pertanian itu bisa 

mendapatkan penghasilan lebih?

6. Dengan waktu yang cukup sedikit, bagaimana upaya (petani) dalam 

membagi waktu tersebut?

7. Apakah ada campur tangan pemerintah atau kerabat dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat setempat?

8. Jika ada, dalam bentuk apa sajakah yang diberikan pemerintah setempat?

9. Jika ada, dalam bentuk apa sajakah yang diberikan kerabat setempat?

10. Jika tidak ada, apakah sebenarnya masyarakat memerlukan bantuan dari 

pemerintah?

11. Jika tidak ada, apakah sebenarnya masyarakat memerlukan bantuan dari 

kerabat?

12. Bantuan apa sajakah yang diharapkan oleh masyarakat setempat?

13. Petani lebih memilih bantuan dari pemerintah atau kerabat?

14. Jika dari kerabat mengapa?

15. Jika dari pemerintah mengapa?



16. Apakah lahan yang petani miliki itu di garap dengan sendiri?

17. Jika tidak di garap dengan sendiri, ada berapa banyak petani yang bekerja 

dilahan bapak?

18. Apakah karena lahan terlalu luas, bapak lebih memilih untuk dikerjakaan 

oleh orang lain?

19. Apakah karena sibuk dengan sektor lain, jadi bapak tidak bisa menggarap 

lahan dengan sendiri?

20. Bagaiman keadaan petani sebelum melakukan upaya pola nafkah ganda?

21. Apakah dengan melakukan pola nafkah ganda, bapak telah mengalami 

perubahan?



PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati Strategi Pola Nafkah Ganda

2. Mengamati agenda yang dilaksanakan masyarakat petani desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mencari sejarah berdirinya desa Panaragan.

2. Foto-foto pola nafkah ganda
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