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ABSTRAK

Tito Indra Sulistiyanto.2013. Identifikasi Tingkat Kerentanan Petani di Kawasan 
Rawan Genangan Banjir Melalui Pendekatan Sustainable Livelihoods (Studi 
Kasus: Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus). Prodi 
Geografi S1 Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Kata kunci: Kerentanan Petani, Rawan Genangan Banjir, Penghidupan 
Berkelanjutan.

Banjir membuat petani di Desa Bulung Cangkring mengalami kondisi krisis, 
dimana mereka tidak dapat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Keadaan tersebut membuat petani tidak memiliki penghasilan yang pasti, 
sehingga dapat menimbulkan kerentanan pada mereka. Permasalahan yang 
muncul sebagai ide penelitian adalah sejauhmana tingkat kerentanan petani di 
kawasan rawan genangan banjir dan upaya apa yang ditempuh petani untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pada saat lahan pertanian tergenang oleh banjir. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab masalah yang muncul berupa tingkat 
kerentanan petani dan upaya pemenuhan kebutuhan oleh petani.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah semua komponen yang berada di 
Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sedangkan fokus 
dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki petani. Data dikumpulkan 
dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis 
menggunakan analisis domain dan analisis taksonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada sumber daya alam terdapat 
kerentanan yang disebabkan oleh banjir yang menggenangi lahan pertanian. Pada 
sumber daya manusia, tingkat pendidikan petani masih rendah antara SD-SMA, 
yang cenderung sulit diarahkan dan “ngeyel”. Kerentanan sumber daya keuangan 
berupa kurangnya modal yang dimiliki petani untuk menggarap lahan pertanian. 
Sumber daya fisik tidak memberikan kerentanan kepada petani karena aset pribadi 
maupun umum dinilai baik. Sumber daya sosial petani yang menimbulkan 
kerentanan adalah keikutsertaan petani dalam penyuluhan masih kurang yang 
berdampak pada kurangnya wawasan petani tentang pertanian. Upaya petani  
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama banjir adalah 1) beralih mata 
pencaharian sebagai pencari ikan dan buruh bangunan; 2) mengatur pola makan
dan belanja; 3) mencari pekerjaan di tempat lain sebagai buruh tani.

Simpulan dari penelitian ini adalah 1) tingkat kerentanan petani yang paling 
menonjol berada pada sumber daya alam dan sumber daya keuangan; 2) upaya 
yang dilakukan petani yakni beralih mata pencaharian, mengatur pola makan, dan 
migrasi mata pencaharian. Saran yang muncul adalah 1) merubah pola pikir petani 
hendaknya diberikan contoh dari pihak terkait seperti Dinas Pertanian, apabila 
berhasil maka petani akan percaya dan mudah untuk diarahkan; 2) perlu 
disediakan organisasi keuangan yang memiliki bunga ringan untuk membantu 
petani dalam memperoleh modal; 3) Menilai kondisi lingkungan yang rawan 
banjir dan lamanya genangan, perlu dicoba untuk diadakan percontohan alih 
fungsi lahan dari pertanian ke bentuk tambak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghidupan dalam pengertian yang sederhana bermakna sebagai upaya 

yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pada banyak literatur ditegaskan bahwa sektor pertanian 

merupakan lapangan kerja yang menjadi tumpuan hidup masyarakat di perdesaan, 

terutama bagi kelompok miskin perdesaan. Bahkan tak perlu dipungkiri lagi fakta 

sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan sektor 

pertanian telah memberi kontribusi yang besar terhadap perubahan dalam 

perekonomian Indonesia (adanya swasembada pangan pada zaman orde baru). 

Pertanian juga memegang peranan penting dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan sebagian penduduk, menghemat devisa negara maupun sebagai tempat 

pasar bagi industri. Berbagai program yang diprakarsai pemerintah meningkat 

dengan pesat serta menyebar ke seluruh pelosok desa hingga mampu 

meningkatkan produktivitas serta meningkatkan penerimaan nyata rumah tangga 

petani. Pada kenyataannya gambaran pertanian sebagai tulang punggung 

perekonomian perdesaanpun kondisinya tampak menyedihkan. Sebagian besar 

pelaku di sektor pertanian ternyata hanya menjadi buruh semata karena ketiadaan 

tanah yang mereka miliki, kalaupun memiliki luasnya relatif kecil.

Cuaca ekstrim, musim penghujan yang menyebabkan bencana alam banjir, 

musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan yang mengarah pada
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paceklik sehinga mengalami gagal panen. Petani Indonesia yang tergolong 

sebagai petani gurem dengan sumber daya tanah dan keuangan yang minim 

semakin terjepit dengan kondisi yang demikian. Akhir-akhir ini kita sering 

mendengar tentang kerusakan lingkungan yang mengakibatkan degradasi atau 

penurunan. Salah satu faktor terjadinya degradasi lingkungan disebabkan oleh 

ulah manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan 

dan dengan sengaja mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran tanpa 

memikirkan akibatnya pada jangka panjang yang dapat mengganggu 

keseimbangan dan kerusakan alam.

Kerusakan lingkungan seperti ini dapat menimbulkan akibat yang negatif 

bagi masyarakat, khususnya petani. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan 

lingkungan salah satunya adalah bencana alam banjir. Bencana banjir ini sering 

terjadi karena rusaknya lingkungan di daerah hulu dan DAS (Daerah Aliran 

Sungai) sehingga siklus air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banjir 

merupakan bencana yang merugikan masyarakat jika banjir itu sendiri terjadi di 

lingkungan masyarakat.

Bencana alam dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi petani. 

Kondisi lahan pertanian yang tergenang air tidak dapat lagi difungsikan 

sebagaimana mestinya, tentu ini sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan 

petani di Indonesia. Perlu diketahui bahwa bencana alam dan kemiskinan 

mempunyai kaitan yang erat khususnya dibidang pertanian yang mempunyai 

kerentanan terhadap banjir dan kekeringan. Lahan pertanian yang mengalami 

penggenangan oleh banjir tidak bisa ditanami oleh para petani. Akses jalan yang 
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terendam akan mempersulit aksesbilitas masyarakat untuk melakukan aktivitas 

pemenuhan kebutuhan. Untuk memberikan solusi terhadap masyarakat diperlukan 

penelitian tentang kerentanan masyarakat terhadap banjir, dengan mengetahui 

kerentanan yang dimiliki masyarakat maka strategi untuk pemenuhan kebutuhan 

bisa disusun secara tepat. Pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah 

pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) dalam 

pendekatan ini analisis yang dilakukan adalah mulai dari sumber daya yang 

dimiliki masyarakat (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya fisik, 

sumber daya keuangan, dan sumber daya sosial), kemudian faktor yang 

menimbulkan kerentanan terhadap sumber daya tersebut, dalam studi kasus ini 

yaitu banjir.

Diketahui bahwa Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus mempunyai lima dukuh yakni Dukuh Kali Doro Lor, Dukuh Kali Doro 

Kidul, Dukuh Mijen, Dukuh Mijen Kidul, Dukuh Karang Rowo. Berdasarkan data 

statistik Kecamatan Jekulo Dalam Angka tahun 2011 Desa Bulung Cangkring

memiliki 1.024 ha, dengan rincian disektor pertanian mempunyai luas lahan 

pertanian seluas 863,92 ha dan lahan non pertanian 160,08 ha. Menurut Buku 

Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011 jumlah petani mencapai 2.059KK dari 

jumlah total KK (Kepala Keluarga) di Desa Bulung Cangkring sebanyak 

3.954KK.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan 

adalah pertanian dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Bulung 

Cangkring adalah petani. Pada musim penghujan sektor pertanian ini terganggu 
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dengan adanya banjir. Banjir di Desa Bulung Cangkring sangat mempengaruhi

kerentanan terhadap petani.  Data Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan 

tercatat bahwa tiga tahun terakhir Desa Bulung Cangkring dilanda oleh banjir 

dibulan januari.

Kondisi di atas dapat menimbulkan kerentanan terhadap masyarakat yang 

berada pada kawasan rawan genangan banjir. Sering terjadinya banjir di Desa 

Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memberikan dampak 

bagi petani setempat, yaitu berupa lahan pertanian yang terendam banjir. 

Kerentanan ini dapat mempengaruhi sumber daya-sumber daya yang dimliki 

petani. Berdasarkan  latar belakang tersebut akan dilakukan  penelitian di Desa 

Bulung Cangkring tentang tingkat kerentanan dan bagaimana sistem penghidupan

petani di Desa Bulung Cangkring dalam menghadapi situasi yang krisis karena 

banjir dengan judul. Identifikasi Tingkat Kerentanan Petani di Kawasan Rawan 

Genangan Banjir Melalui Pendekatan Sustainable Livelihoods (Studi Kasus: Desa 

Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang muncul adalah:

1. Sejauhmana tingkat kerentanan petani pada kawasan rawan banjir di Desa

Bulung Cangkring?

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan petani dalam memenuhi kebutuhan 

hidup  di saat sawah mereka tergenang banjir?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat kerentanan petani pada kawasan rawan banjir di 

Desa Bulung Cangkring.

2. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan petani dalam memenuhi 

kebutuhan hidup disaat sawah tergenang banjir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan 

jika akan diadakan penelitian lanjutan.

b. Data dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan sebagai sarana pengembangan ilmu Geografi.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah setempat tentang 

tingkat kerentanan dan strategi penghidupan petani pada kawasan rawan 

genangan banjir di Desa Bulung Cangkring.

b. Membantu masyarakat petani dalam menghadapi bencana yang menimpa 

lahan pertanian.
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E. Penegasan Istilah

Setiap penelitian penegasan istilah sangat perlu dijelaskan dengan tujuan 

agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam rangka membatasi ruang lingkup 

permasalahan terhadap judul skripsi untuk menyamakan persepsi dan memberikan 

batasan antara pandangan umum istilah dan maksud khusus istilah dalam 

penelitian, untuk memberikan arti yang jelas bagi pembaca dalam memahami isi 

penelitian. Beberapa istilah yang perlu diberi batasan adalah:

1. Identifikasi

Sesuai yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

dimaksud dengan Identifikasi adalah tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau 

penetapan identitas seseorang atau benda. Sedangkan yang dimaksud 

identifikasi dalam penelitian ini adalah mencari informasi dan ciri-ciri 

penghidupan petani di daerah  rawan genangan banjir.

2. Kerentanan

Sesuai yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2010:708) yang dimaksud dengan kerentanan adalah perihal rentan yang 

berarti menimbulkan akibat yang tidak dapat diduga. Dalam penelitian ini 

kerentanan yang dimaksudkan adalah banjir yang menimbulkan efek negatif 

terhadap petani di Desa Bulung Cangkring.

3. Petani

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:658) disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan petani adalah orang yang bercocok tanam. Petani yang 
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dimaksudkan dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan pertanian 

sawah yang berada di Desa Bulung Cangkring.

4. Penghidupan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:319) yang dimaksud 

sebagai penghidupan  adalah pemeliharaan hidup atau mata pencaharian

orang desa yang bercocok tanam. Penghidupan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah upaya masyarakat petani di Desa Bulung Cangkring 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Penghidupan Berkelanjutan (sustainable livelihoods)

Chambers dan Conway (1992) dalam Scones (1998:5) menyatakan 

bahwa penghidupan berkelanjutan adalah

“ A livelihood comprises the capabilities, asset (including both material and 
social resources) and activities required for a means of living. A livelihood is 
sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks, 
maintain or enhance its capabilities and assets, while not undermining the 
natural resource base”.

Sebuah penghidupan yang terdiri dari kemampuan, sumber daya

(termasuk bahan dan sumber daya sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan

untuk sarana hidup. Sebuah penghidupan yang berkelanjutan adalah ketika 

dapat mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan dan guncangan, 

mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan sumber daya, 

sementara tidak merusak basis sumber daya alam.

Penghidupan berkelanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan petani di Desa Bulung Cangkring dalam memenuhi  kebutuhan  

dan beradaptasi selama lahan sawah mereka tergenang oleh banjir.
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6. Genangan

Sesuai yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2010:278) bahwa genangan berasal dari kata “genang” yang mempunyai arti

berhenti mengalir, menggenangi, mengairi dan  membasahi. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan genangan adalah berhentinya aliran air banjir yang 

menggenangi lahan pertanian di Desa Bulung Cangkring dalam kurun waktu 

yang lama.

7. Banjir

Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas 

tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang 

lebih rendah di sekitarnya. Banjir sebenarrnya merupakan fenomena kejadian 

alam “biasa” yang sering terjadi dan dihadapi hampir seluruh Negara-negara di 

dunia, termasuk Indonesia (Yulaelawati, 2008:4).
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertanian

1. Pertanian dan Sistem Pertanian

Tohir (1991:1) mengatakan bahwa arti pertanian dalam percakapan 

sehari-hari diartikan sebagai pertanian dalam arti sempit (bercocok tanam). Arti 

ilmiah dari istilah pertanian lebih luas dari pada pengertian sehari-hari, yaitu 

meliputi bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, 

pengolahan hasil bumi dan pula pemasaran hasil bumi.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian 

sangat beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama 

faktor-faktor geografis. Kondisi geografis yang sangat beragam tersebut 

menentukan jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat setempat 

meliputi sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah dan sistem 

perkebunan.

Menurut Sriyanto (2007:16), sistem sawah merupakan teknik budidaya 

yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga 

tercapai stabilitas biologi yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat 

dipertahankan. Ini dicapai dengan sistim pengairan yang sinambung dan 

drainase yang baik. Sistem sawah merupakan potensi besar untuk produksi 

pangan, baik padi maupun palawija. Dibeberapa daerah, pertanian tebu dan 

tembakau menggunakan sistem sawah.
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2. Faktor-Faktor Pengaruh Produksi Pertanian

Dalam dunia pertanian akan mengalami penaikan dan penurunan hasil 

produksi pertanian karenan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Sriyanto 

(2007:10) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertnian secara umum 

terbagi atas faktor genetik, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan 

faktor manajemen.

a. Faktor Genetik

Salah satu peranan penting dari faktor genetik ialah kemampuan 

suatu tanaman hibrida untuk berprduksi tinggi, misalnya jagung hibrida, 

kelapa hibrida, padi hibrida, dan lain-lain. Potensi hasil tinggi serta sifat-

sifat lainnya (seperti mutu, ketahanan serangan hama penyakit, 

kekeringan) berhubungan sangat erat dengan susunan genetika tanaman.

b. Faktor Alam

Alam atau lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat 

produksi suatu pertanian. Lingkungan atau ala mini didefinisikan sebagai 

rangkaian semua persyaratan atau kondisi yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan organisme. Di antara 

faktor-faktor lingkungan atau alam tersebut adalah sebagai berikut.

1) Suhu

Suhu adalah pengukuran intensitas cahaya. Para ahli 

mempekirakan kisaran suhu untuk tumbuh dan kembangnya tanaman 

pertanian adalah antara 150C sampai 400C. Di bawah suhu tersebut, 

maka pertumbuhan tanaman pertanian akan menurun secara drastis.
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2) Ketersediaan air

Pertumbuhan kebanyakan tumbuh-tumbuhan sangat 

tergantung kepada jumlah air yang tersedia di dalam tanah. 

Pertumbuhan akan dibatasi oleh kandungan air sangat rendah atau 

sangat tinggi. Air dibutuhkan tanaman untuk pembentukan 

karbohidrat dan menjaga hidrasi dan sebagai pengangkut serta 

mentranslokasikan makanan dan unsur-unsur mineral.

3) Energi surya

Energi matahari merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian. 

Hal-hal yang berpengaruh dari energi matahari adalah kualitas, 

intensitas, dan lamanya penyinaran. Beberapa studi penelitian telah 

dilakukan untuk mempelajari pengaruh kualitas cahaya terhadap 

pertumbuhan tanaman. Dari hasil studi diketahui bahwa spektrum 

penuh sinar matahari umunya sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman, demikian pula dengan kualitas cahaya.

4) Struktur dan komposisi udara tanah

Hasil penelitian melaporkan, struktur tanah terutama tanah-

tanah yang mengandung sejumlah liat dan debu banyak berpengaruh 

cukup nyata terhadap pertumbuhan akar dan bagian tanaman selain 

akar. Ketetapan umum menyatakan, semakin teguh (compact) tanah, 

semakin jelek struktur tanahnya, dan semakin menciut pula jumlah 

ruang pori-pori. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
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5) Mutu atmosfer

Kebersihan atmosfer dapat menetukan tingkat pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Tanaman memerlukan CO2 untuk 

berfoto sintesis. Namun, CO2 yang ideal di atmosfer umunya lebih 

kurang 0,03% dari volume. Keberadaan CO2 di atmosfer memiliki 

dua peranan, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

membuat depresi pertumbuhan tanaman.

6) Organisme

Tidak sedikit jasad pengganggu dapat membatasi 

pertumbuhan tanaman. Faktor ini senantiasa mengancam setiap saat 

usaha pertanian, baik yang bersifat kecil maupun skala besar.

7) Reaksi tanah

Reaksi tanah dapat mempengaruhi perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan peranannya langsung 

berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah. 

Misalnya adalah penciutan ketersediaan fosfat pada kondisi tanah 

beraksi asam yang tinggi kandungan aluminium, besi, dan Mn-nya. 

Kelebihan zat atau unsur-unsur tersebut menyebabkan keracunan pada 

pertumbuhan tanaman.

c. Tenaga Kerja

Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan 

tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam analisis ketenaga kerjaan di bidang 

pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan 
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tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga 

kerja efektif yang dipakai.

Penggunaan tenaga kerja tidak lepas dari kegiatan usaha tani. 

Tenaga kerja dalam bidang pertanian dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja hewan, dan tenaga kerja 

mekanik.

d. Modal

Faktor modal merupakan unsur dalam pertanian yang sangat 

penting sebab tanpa modal segalanya tidak berjalan. Modal dibedakan 

menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal berjalan. Modal tetap misalnya 

tanah tidak akan habis dalam satu kali pakai atau produksi. Sedangkan 

modal bergerak (uang tunai, pupuk, tanaman) dianggap habis dalam satu 

kali produksi. Modal bisa diperoleh dari pemilik, warisan atau kontrak 

(kredit)

Sering dijumpai adanya pemilik modal besar yang mampu 

mengusahakan usaha taninya dengan baik tanpa adanya bantuan kredit dari 

pihak lain. Golongan pemilik modal ini sering dijumpai pada petani besar, 

petani kaya, petani konvensional, petani komersial atau sejenisnya. Di 

negara berkembang, petani yang sering dijumpai adalah petani kecil, 

petani miskin, petani tidak cukupan. Biasanya, petani yang demikian 

diklasifikasikan sebagai petani yang tidak bermodal kuat. Petani yang 

demikian ini perlu pinjaman (kredit) modal untuk pengembangan usaha 

taninya.
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e. Manajemen

Faktor manajemen akan sangat penting peranannya apabila 

dikaitkan dengan efisiensi. Artinya, walaupun faktor produksi tanah, 

pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal dirasa cukup, tetapi apabila 

tidak dikelola dengan baik maka produksi yang baik dan tinggi tidak akan 

tercapai.

Manajemen diperlukan untuk mengefisiensi penggunaan modal. 

Pengolahan tersebut meliputi kemampuan untuk menentukan, 

mengorganisasi, mengordinasi, dan menghasilkan produk seperti yang 

diharapkan.

3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Petani

Dalam dunia pertanian petani mempunyai beberapa hambatan yang 

dapat menurunkan kualitas produksi pertanian. Van den ban dan Hawskin 

(1999:26-28), dalam bukunya yang berjudul “Penyuluhan Pertanian” 

menyebutkan bahwa petani mempunyai beberapa hambatan yang 

dikelompokkan sebagai berikut.

a. Pengetahuan

Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang 

memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan 

pemecahannya atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk 

mencapai tujuan mereka. Ada kemungkinan pengetahuan mereka 

berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, 

pendidikan, atau faktor budidaya lainnya. 
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b. Motivasi

Sebagian petani kurang memiliki motivasi untuk mengubah 

perilaku karena perubahan yang diharapkan berbenturan dengan motivasi 

yang lain. Kadang-kadang penyuluhan dapat mengatasi hal demikian 

dengan membantu petani mempertimbangkan kembali motivasi mereka.

c. Sumber Daya

Beberapa organisasi penyuluhan bertanggung jawab untuk 

meniadakan hambatan yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya. 

Sebagai contoh, organisasi penyuluhan di bawah Departemen Pertanian di 

banyak negara berkembang seringkali diberi tanggung jawab untuk 

mengawasi kredit dan mendistribusikan sarana produksi seperti pupuk.

d. Wawasan

Sebagian petani kurang memiliki wawasan untuk memperoleh 

sumber daya yang diperlukan. Masalah ini hampir sama dengan hambatan 

pengetahuan, dan peranan penyuluhan sangat tepat pada situasi demikian.

e. Kekuasaan

Penyediaaan informasi tidaklah mungkin membawa perubahan 

dalam hal kekuasaan petani. Dengan demikian, hal ini tidak dapat 

dilaksanankan sebagai kegiatan penyuluhan, kecuali penyebabnya adalah 

hambatan yang berikut ini.

f. Wawasan Terhadap Kekuasaan

Sebagian petani tidak memiliki wawasan terhadap hubungan-

hubungan kekuasaan dalam masyarakatnya maupun tentang sumber daya 
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kekuasaan yang tersedia bagi mereka serta cara menggunakannya untuk 

menciptakan perubahan.

B. Penghidupan Berkelanjutan

1. Pengertian Penghidupan Berkelanjutan (sustainable livelihoods)

Pendekatan sustainable livelihoods menempatkan masyarakat sebagai 

pusat pembangunan. Fokus pada masyarakat ini sama pentingnya baik pada 

tingkat yang lebih tinggi (ketika membahas pencapaian tujuan-tujuan seperti 

pengentasan kemiskinan, pembaruan ekonomi atau pembangunan yang 

berkelanjutan) maupun pada tingkat mikro atau masyarakat (dimana dalam 

beberapa kasus pendekatan ini sudah banyak digunakan) (Saragih,dkk 

,2007:7).

Menurut Saragih (2007) Livelihood dapat dimaknai sebagai strategi 

mencari nafkah, yaitu berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk 

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya untuk mendapatkan 

penghasilan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pendekatan Sustainable Livelihoods berusaha mengidentifikasi 

hambatan-hambatan paling besar yang dihadapi oleh manusia, dan peluang-

peluang yang paling menjanjikan dan terbuka bagi, masyarakat, terlepas 

darimana asalnya (misalnya disektor mana, pada wilayah mana atau tingkat 

apa, dari lokal sampai internasional). Pendekatan ini dibangun di atas

pengertian atau definisi masyarakat sendiri mengenai hambatan dan peluang 

tersebut dan, bila memungkinkan, pendekatan ini selanjutnya bisa membantu 
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masyarakat membicarakan/menyadari hambatan dan peluang tersebut (Saragih, 

dkk, 2007:7).

2. Sumber Daya Penghidupan Berkelanjutan (sustainable livelihoods capital)

Kemampuan untuk mengejar penghidupan dapat ditemui perbedaan 

tergantung pada kebijakan sosial (kebijakan adat dan kebijakan masyarakat) 

serta kekuatan masing-masing sumber daya yang dimiliki suatu keluarga atau 

individu, keadaan sesungguhnya dimasyarakat (kondisi alam dan lingkungan). 

Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) memiliki

beberapa sumber daya yang digunakan dalam sebuah penghidupan

berkelanjutan, sumber daya-sumber daya ini merupakan sumber untuk mencari 

tingkat kerentanan sekaligus sebagai alat untuk pencapaian penghidupan yang 

berkelanjutan. 

a. Sumber daya alam (natural capital)

Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari daya alam 

(tanah, air, udara, sumber daya genetik dll) dan keadaan lingkungan 

(siklus, hidrologi polusi tenggelam dll) (Scones,1998:7).

Sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat dan berguna bagi

kehidupan, seperti: lahan pertanian, hutan, kualitas air tanah, hasil

tambang, pantai dan sungai, dan sumber daya lainnya yang disediakan oleh

alam. Tanah pertanian yang diusahakan secara intensif dan terus-menerus

selama berpuluh-puluh tahun akan mengalami penurunan kesuburan. 

Masyarakat juga menyadari bahwa penurunan kualitas dan jumlah sumber

daya alam dikarenakan eksploitasi alam yang terus-menerus.
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b. Sumber daya ekonomi atau keuangan ( financial capital)

Sumber daya keuangan berupa sumber daya dasar (tunai, kredit atau 

utang, tabungan, dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk peralatan 

infrastruktur, produksi dasar dan teknologi) yang sangat penting untuk 

mengejar setiap strategi mata pencaharian (Scones, 1998: 8).

Kepemilikan sumber daya serta akses terhadap lembaga keuangan

formal bagi masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan kredit dan

pinjaman untuk tujuan apa pun, bila tidak ada kebijakan pemerintah yang 

mendorong ke arah ini. Akibatnya masyarakat miskin seringkali harus

meminjam uang ke rentenir dengan sewa aset yang tinggi.

c. Sumber daya manusia (human capital)

Sumber daya ini berupa aset yang ada pada diri manusia yakni 

keterampilan, pengetahuan, kemampuan tenaga kerja, kesehatan yang baik 

dan kemampuan fisik, yang mampu memberikan sumbangan dalam 

pencapaian penghidupan berkelanjutan (Scones, 1998:8).

Sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, 

kemampuan untuk bekerja keras, serta kesehatan jasmani yang semuanya

memungkinkan orang menerapkan berbagai macam strategi mata

pencaharian untuk mencapai sasaran kehidupannya.

d. Sumber daya sosial (social capital)

Sumber daya sosial Berupa sumber daya sosial (jaringan, klaim 

sosial, hubungan sosial, afiliasi, dan asosiasi) dimana dapat menarik orang 
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ketika mengejar strategi penghidupan yang berbeda dan membutuhkan 

tindakan yang terkoordinasi  (Scones, 1998: 8).

Tindakan yang terkoordinasi ini seperti peraturan yang ada di

masyarakat setempat, kelembagaan sosial, kepercayaan diri, potensi

konflik dan lain sebagainya. Rendahnya sumber daya sosial ini berdampak 

kepada rentannya kaum miskin, karena tidak mempunyai dukungan dari 

sosial (berupa kelembagaan) sehingga sulit untuk melangkah menuju 

penghidupan yang cukup.

e. Sumber daya fisik (physical capital)

Sumber daya ini meliputi infrastruktur dasar seperti: jalan raya dan

transportasi, pasar/tempat berjualan, bangunan irigasi, perumahan, dan

sebagainya. Untuk daerah pertanian, prasarana irigasi menjadi hal yang 

sangat penting karena mampu meningkatkan hasil pertanian mereka.

Pada Gambar 01 dapat dilihat bahwa sumber daya, yang meliputi 

berbagai sumber kapital (Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber 

keuangan, sumber daya sosial, dan sumber daya fisik) yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Berbagai aspek tersebut layaknya menjadi 

kebutuhan yang diperlukan secara bersamaan untuk menunjang sekaligus 

menjamin keberlangsungan strategi penghidupan masing-masing individu. 

Ketersediaan akses terhadap sumber kapitalpun berpengaruh terhadap proses 

pembentukan bahkan perubahan struktur dalam masyarakat. Lebih jauh lagi hal 
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tersebut berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlanjutan rumah tangga

(Gambar 01).

Gambar 01. Kerangka penghidupan berkelanjutan (Di Terjemahkan dari DFID 
1999, Sustainable Livelihood Guidance Sheets).

Beranjak dari konteks tersebut, strategi penghidupan suatu unit keluarga 

atau unit komunitas terdiri dari berbagai aktifitas yang dibagi dalam dua 

kategorisasi yakni aktifitas penghidupan berbasis sumber daya alam (seperti 

pertanian, peternakan, perikanan, komoditas, hasil hutan non-kayu dan 

berbagai cash crops lainnya) dan aktifitas non- SDA seperti perdagangan, jasa, 

industri dan manufaktur, transfer dan remittance dengan dampak pada capaian 
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keamanan penghidupan seperti tingkat income yang stabil, resiko yang 

berkurang dan capaian keberlanjutan ekologis yakni kualitas tanah, hutan, air

serta keragaman hayati yang terpelihara (Saragih, dkk, 2007:7).

Pendekatan sustainable livelihoods ini dibangun dengan keyakinan 

bahwa masyarakat membutuhkan sejumlah sumber daya untuk mencapai hasil-

hasil livelihoods yang positif. Tidak cukup hanya sejenis sumber daya untuk 

mencapai hasil-hasil penghidupan yang jumlahnya banyak dan berbeda-beda 

tersebut. Apalagi bagi warga miskin/marginal yang aksesnya pada capital atau 

sumber daya cenderung sangat terbatas. Sebagai akibatnya mereka harus 

mencari cara untuk memperoleh dan menggabungkan berbagai sumber daya

yang benar-benar mereka miliki dengan cara yang inovatif guna 

mempertahankan hidup (Saragih, dkk, 2007:25).

Kekuatan seseorang atau masyarakat ditentukan oleh besar/kecilnya, 

keragaman, dan keseimbangan antar sumber daya. Misalnya orang atau 

komunitas yang hanya memiliki uang banyak tetapi tidak memiliki sumber 

daya kekerabatan maka akan hidup didalam komunitas yang tidak aman. 

Keluarganya dan dirinya mungkin terancam hidupnya, atau jika dia atau 

keluarganya menghadapi bencana maka tidak ada dari kerabatnya yang akan 

membantunya.

Pemahaman akan sumber daya sangat berguna untuk menyusun entry 

points yang sesuai untuk membangun proses pemenuhan kebutuhan dari 

kelompok sosial yang berbeda, dan juga untuk menggali lebih jauh 

kemungkinan melakukan pertukaran antara sumber daya yang berbeda. 
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Keseimbangan antar sumber daya sendiri merupakan ke khasan komunitas 

tertentu yang mengakibatkan betapa pentingnya kepekaan untuk 

menggambarkan keakuratan penggambaran sumber daya yang dimiliki. Pada 

umumnya kita tidak bisa, bahkan seharusnya tidak melakukan penyeragaman 

ukuran untuk komunitas yang berbeda untuk menunjukkan perbandingan 

langsung antara sumber daya tersebut. Tentu saja, hal ini tidak lantas 

menafikan upaya menentukan indikator-indikator sumber daya yang khusus

dan bisa diukur ketika hal itu dianggap berguna (Gambar 02).

Gambar 02. Pentagon sumber daya (Saragih, dkk, 2007:27). 

Pada tingkatan yang paling kasat mata, kaum miskin atau yang 

dipersepsikan miskin dalam kenyataannya memiliki capital sumber daya yang 

sangat terbatas. Sebagai akibatnya mereka harus mencari cara untuk 

memperoleh dan memaksimalkan penggabungan sumber daya yang benar-
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benar mereka miliki dengan cara yang inovatif guna mempertahankan hidup. 

Dalam pentagon sumber daya (Gambar 02), kaum miskin terwakilkan pada 

daerah A, yang secara kasat mata, memiliki sumber daya manusia (SDM) 

dengan skala yang paling kecil, kepemilikan sumber daya alam yang juga lebih 

sedikit, akses pada sumber daya finansial dan infrastruktur yang kecil dan juga 

social capital yang kecil. Sedangkan daerah B pada Gambar 02, mewakili 

keluarga tertentu pada desa yang sama dimana B memiliki sumber daya

penghidupan yang lebih baik dalam ke lima aspek capital sumber daya. Bila 

keluarga tertentu memiliki skala yang penuh (sempurna) dalam capital sumber 

daya, maka bisa disimpulkan bahwa keluarga tersebut sangat kaya (Saragih, 

dkk; 2007:28).

3. Strategi dan Ukuran Penghidupan Berkelanjutan

Penggunaan pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainable 

livelihoods), akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan strategi yang 

dapat digunakan oleh masyarakat, strategi ini antara lain (Scones, 1998:4)

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi

Tetap bertahan pada mata pencaharian semula, namun memberikan 

penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi pada mata pencaharian 

tersebut berupa intensifikasi dan ekstensifikasi.

b. Diversivikasi

Mencari alternatif lain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika 

mata pencaharian yang lama dirasa tidak memungkinkan, sifat 
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diversifikasi ini dapat permanen atau sementara, misalnya faktor musim 

dan bencana alam yang menyebabkan krisis.

c. Migrasi

Migrasi berarti mencari alternatif di tempat lain karena 

dimungkinkan tempat dimana mata pencaharian yang lama pada daerah 

yang lama sudah tidak produktif atau dalam keadaan yang krisis sehingga 

mendesak untuk melakukan migrasi, untuk mencari potensi yang baru atau 

mencari keamanan untuk proses pemenuhan penghidupan.

Strategi diatas tidak harus semua digunakan oleh masyarakat untuk 

mencapai penghidupan yang berkelanjutan, tetapi tergantung dari apa yang 

sesuai  dengan kondisi kerentanan yang sedang terjadi pada saat itu. 

Masyarakat bisa memilih salah satu dari strategi yang akan digunakan atau 

melakukan modifikasi dan menggabungkan lebih dari satu strategi kalau 

memang memungkinkan dan benar-benar dibutuhkan.

Penghidupan berkelanjutan tentu mempunyai ukuran dimana sebuah 

penghidupan sudah dapat dikatakan berkelanjutan apabila mempunyai ukuran 

sebagai berikut, dikemukakan dalam Saragih, dkk (2007:6)

a. Elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan 

tekanan tekanan dari luar

b. Tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar (atau jika 

tergantung,bantuan itu sendiri secara ekonomis dan kelembagaan harus 

sustainable)

c. Mempertahankan produktivitas sumber daya alam jangka panjang 
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d. Tidak merugikan penghidupan dari, atau mengorbankan pilihan-pilihan 

penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

Keberlanjutan mempunyai banyak dimensi. Menurut Saragih, dkk 

(2007:10) bahwa keberlanjutan terjadi dengan prasyarat

a. Penghidupan masyarakat bersifat lentur dalam menghadapi kejadian-

kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan (shocks) dari luar.

b. tidak bergantung atau dibuat tergantung pada bantuan dari luar

c. mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam; dan

d. tidak merugikan atau merusak sumber-sumber penghidupan, atau pilihan-

pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

C. Banjir

1. Banjir dan Jenis-Jenis Banjir

Banjir merupakan proses alam dan bencana yang sangat 

menggelisahkan penduduk di sekitar sungai-sungai besar. Jenis atau tipe banjir 

meliputi banjir atau genangan kiriman, dan banjir genangan karena pasang 

surut air laut. Namun pada kenyataanya terutama pada musim hujan kedua tipe 

banjir tersebut terjadi secara bersamaan sehingga menghasilkan luapan banjir 

yang sangat besar dan luasan yang menyebar  (Liesnoor, 2010:16).

Banjir dapat dibedakan menurut jenisnya, menurut Yulaelawati 

(2008:11-15) dalam bukunya yang berjudul “Mencerdasi Bencana” 

menyebutkan ada 3 (tiga) jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan 

banjir pantai.
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2. Faktor Penyebab Banjir

Faktor banjir menurut (Maryono, 2005:6-10) ada lima faktor yakni 

faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor 

kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai 

dan kator kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana prasarana.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
No Nama dan 

Tahun
Judul Variabel Metode Analisis

1. Haris budiman
(3250402013)
Tahun 2007

Antisipasi Penduduk 
Terhadap Banjir di 
Daerah Hilir 
Kaligarang Kota 
Semarang

kondisi fisik lokasi.
Kejadian banjir.
Langkah-langkah 
penanganan saat 
terjadi banjir.
Upaya antisipasi 
penanganan banjir 
secara teknis.
Upaya antisipasi 
penanganan banjir 
secara non teknis.
Kendala dalam 
melakukan 
antisipasi banjir

Analisis data 
yang digunakan 
berupa analisis 
deskriptif.

2 Titi Alisa 
Rahmawati

(3250401035)
Tahun 2007

Banjir dan 
Dampaknya 
Terhadap Kondisi 
Sosial Ekonomi 
Masyarakat 
Kecamatan Mejobo 
Kabupaten 

Variabel faktor-
faktor penyebab 
banjir.
Variabel social 
ekonomi sebagai 
dampak banjir.

Analisis faktor 
penyebab banjir.
Analisis dampak 
banjir terhadap 
sosial ekonomi.

3 Budi 
Kurniawan

(3214981582)
Tahun 2005

Dampak Kejadian 
Banjir Pada 
Masyarakat Sekitar 
Daerah Aliran 
Sungai (DAS) 
Sambong 
Kecamatan Batang 
Kabupaten Batang

Variabel kondisi 
fisik DAS sambong.
Variabel dampak 
banjir.

Penghitungan 
curah hujan dan 
klasifikasi iklim
Penghitungan 
kapasitas saluran.
Analisa deskriptif 
kuantitatif.
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D. Kerangka Berfikir

Gambar 03. Kerangka berfikir

Sebagian Besar Penggunaan Lahan dan Mata Penncaharian 
berada di Sektor Pertanian

LATAR BELAKANG 
PENELITIAN

FAKTOR KERENTANAN
(BANJIR)

Memilih salah satu komponen dari domain yakni tentang pertanian. Data yang 
diperoleh meliputi kegiatan pertanian dan kondisi fisik lahan pertanian

1. Tingkat Kerentanan Petani di Kawasan Rawan Genangan Banjir
2. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Selama Banjir

VERIFIKASI

OBSERVASI (UMUM) 
ANALISIS DOMAIN

Analisis domain dilakukan untuk menemukan gambaran umum mengenai daerah 
penelitian meliputi keadaan fisik dan sosial daerah penelitian

Wawancara terfokus dilakukan untuk menemukan informasi yang mendalam 
tentang “Aset Petani”. Data yang diperoleh Berupa Aset Livelihoods

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI DATA

Data yang diperoleh berupa:
1. Buku Profil Desa Bulung Cangkring Tahun 2011
2. Kecamatan Jekulo Dalam Angka Tahun 2011
3. Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011
4. Foto wawancara, foto sebelum banjir, foto pasca banjir

OBSERVASI (TERFOKUS)
ANALISIS TAKSONOMI

WAWANCARA 
TERFOKUS

DISPLAY DATA

DATA TERKUMPUL

DOKUMENTASI

Penarikan kesimpulan diarahkan untuk menjawab permasalahan:
1. Tingkat Kerentanan Petani di Kawasan Rawan Genangan Banjir
2. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Selama Banjir

Merapikan dan memilah data dibagi menjadi:
1. Data gambaran umum (meliputi keadaan fisik dan sosial)
2. Data fokus penelitian (meliputi aset livelihoods)
3. Mengkolaburasikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Menampilkan data hasil reduksi pada BAB IV
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis 

(Sugiyono, 2008:2).

Berkaitan dengan tema yang akan dibahas yaitu tentang Identifikasi 

Tingkat Kerentanan Petani di Kawasan Rawan Genangan Banjir Melalui 

Pendekatan Sustainable Livelihoods (Studi Kasus: Desa Bulung Cangkring, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus), peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu
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tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sustainable livelihoods dengan 

tujuan membantu dalam memperoleh informasi mengenai masyarakat petani di 

Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus jika di tinjau dari 

aset-aset sustainable livelihoods (aset alam, aset manusia, aset sosial, aset 

keuangan, aset fisik). Dari aset-aset tersebut akan dilakukan identifikasi 

kerentanan yang ada pada masyarakat petani di Desa Bulung Cangkring 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, serta menggali informasi tentang 

kemungkinan-kemungkinan tindakan atau strategi yang dilakukan petani dalam 

menghadapi banjir yang ada di desa tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Bulung Cangkring 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian ini dipilih atas berbagai 

pertimbangan antara lain jumlah kepala keluarga petani yang terbesar se-

Kecamatan Jekulo serta lahan pertanian yang mengalami genangan banjir rutin 

tiap tahun.

C. Fokus Penelitian

Menurut Spradley di dalam Sugiyono (2008:208-209) fokus merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam 
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penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti 

melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut 

dengan penjelajahan umum. Berdasarkan penjelasan umum ini peneliti akan 

memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan 

tentang situasi sosial.

Sebagai sasaran penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya, yaitu 

tentang:

1. Petani Pemilik Lahan

a. Aset alam (natural capital)

1) Irigasi 

2) Luas lahan pertanian

3) Pola tanam dalam satu tahun

4) Kondisi lahan pertanian

5) Kemampuan lahan untuk produksi

b. Aset manusia (human capital)

1) Tingkat pendidikan petani

2) Keterampilan petani dalam mengolah hasil pertanian

3) Pengalaman petani dalam bidang pertanian

4) Kemampuan bekerja petani 

5) Kesehatan petani 
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c. Aset keuangan (financial capital)

1) Pendapatan yang diperoleh petani

2) Tanggungan keluarga (menghidupi anggota keluarga)

3) Aset yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian

4) Tabungan yang dimiliki petani

5) Investasi yang dimiliki petani

d. Aset sosial (social capital)

1) Kebijakan/aturan masyarakat

2) Organisasi masyarakat

3) Pihak yang dapat diandalkan

e. Aset fisik

1) Peralatan/teknologi pendukung untuk pertanian

2) Kondisi jalan (akses dari sawah sampai rumah)

3) Ketersediaan pasar sebagai tempat pemasaran

f. Strategi

1) Strategi petani dalam mengolah hasil pertanian

2) Strategi petani dalam pemasaran

3) Strategi pertanian

4) Strategi penghidupan

2. Perangkat Desa

a. Pola hidup petani

b. Keadaan sosial petani

c. Tingkat kerukunan antar petani
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3. Ketua GAPOKTAN

a. Sarana dan prasarana pertanian

b. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani

c. Kegiatan pengolahan hasil pertanian

d. Kegiatan pemasaran hasil pertanian

e. Keadaan perekonomian petani

f. Kondisi sosial petani

g. Strategi petani dalam menghadapi genangan banjir pada areal pertanian

D. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong (2007:157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau data yang 

diperoleh langsung dari responden dan obyek yang diteliti, serta ada 

hubunganya dengan yang diteliti yaitu data apa saja mengenai petani dan sistim 

penghidupannya di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus, data yang termasuk dalam kategori data pimer adalah :

a. Data mengenai aset livelihoods petani, meliputi:

1) Aset alam (wawancara kepada petani)

2) Aset manusia (wawancara  kepada petani)

3) Aset sosial (wawancara kepada petani)
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4) Aset fisik (wawancara kepada petani)

5) Aset keuangan (wawancara kepada petani)

b. Gambaran umum obyek penelitian (observasi, wawancara perangkat, dan 

wawancara ketua Gapoktan)

c. Foto dokumentasi (observasi)

2. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung atau perolehan data dari data 

yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di 

luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data 

yang asli. Data yang tergolong sekunder dalam penelian ini meliputi:

a. Data yang diperoleh dari instansi terkait

b. Data dan keterangan dari surat kabar dan media online

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

1. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

antara lain :

a. Instrument penelitian berupa kerangka penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan, berbentuk panduan wawancara dan 

panduan observasi.

b. Kertas kosong untuk mencatat hasil wawancara dan observasi selama 

dilapangan.



34

c. Alat tulis berupa pensil fabercastel dan boxi digunakan untuk mencatat 

hasil wawancara dan observasi selama dilapangan.

d. Kamera digital Sony Cyber-shot DSC-W650 16.1 mega pixel, digunakan 

sebagai pengambilan gambar selama pengumpulan data berlangsung.

e. Laptop Toshiba satelite L645 intel Core i3,  windows 7.

f. Modem Huwawei Mode: E153u-1, digunakan untuk mengumpulkan berita 

online di situs internet yang berkaitan dengan tergenangnya sawah di Desa 

Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data menyerupai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.

Metode observasi sebagai proses pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi partisipasi pasif. Dalam observasi partisipasi pasif 

peneliti melakukan pengamatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

petani tanpa terlibat aktifitas langsung dengan masyarakat Desa Bulung 

Cangkring dengan cara pengamatan kondisi alam, pengamatan lahan 

pertanian, dan aktivitas para petani. Observasi ini dilakukan peneliti 
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dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis di Desa Bulung 

Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:138) mengemukakan 

bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan 

metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut.

1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri

2) Bahwa apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya

3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar informan dapat 

memberikan informasi untuk bisa menjawab rumusan masalah, yang 

pertama adalah untuk menjawab bagaimana karakteristik dan kerentanan 

aset petani Desa Bulung Cangkring dalam mempertahankan 

pendapatannya pada saat sawah terendam banjir, kemudian yang kedua 

adalah bagaimana strategi petani di Desa Bulung Cangkring dalam 
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mempertahankan pendapatannya pada saat banjir di Desa Bulung 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi, yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

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

sebagainya. 

F. Metode Keabsahan Data

Moleong (2007:324) menyatakan, untuk menetapkan keabsahan 

(trushtworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Adapun beberapa langkah yang dilakukan peneliti untuk pemeriksaan 

keabsahan data antara lain.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti terjun kembali ke lapangan, 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah 

di temui saat peneliti melakuan pengumpulan data.

Moleong (2007:327) menyatakan, perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:
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a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti

c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat.

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya 

apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Yang 

dimaksud makna adalah data kejadian atau situasi sebenarnya dibalik yang 

nampak. Keluasan berarti, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. 

Kepastian berarti data yang pasti, artinya data yang valid yang sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan.

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti hanya memfokuskan 

pengamatan terhadap data yang diperoleh pada penelitian sebelumnya, dengan 

kata lain melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari lapangan 

benar atau tidak dan berubah atau tidak. Apabila dalam pengecekan data 

dilapangan data sudah benar atau kredibel, maka waktu untuk perpanjangan 

pengamatan dapat di akhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan/Keajengan Pengamatan

Moleong (2007:329-330) menyatakan, ketekunan bermaksud 

menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan 
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pengamatan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman (menggali data sampai tingkat makna).

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Suiyono 

(2008:272) menyatakan, dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 

sala atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati.

3. Triangulasi

Sugiyono (2008:273) menyatakan, triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini disrtikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi sumber data

Peneliti melakukan pengecekan sumber data yang diperoleh dari 

petani, kepala desa, dan dinas pertanian. Sugiyono (2008:274), data dari 

ketiga sumber tersebut tidak dapat di generalisasikan tetapi di analisis dan 

di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana 

pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. 

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 
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kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data 

tersebut.

b. Triangulasi teknik pengumpulan data

Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik ini diharapkan 

data yang diperoleh akan memenuhi kritra keabsahan data.

c. Triangulasi waktu pengumpulan data

Peneliti melakukan pengecekan data dalam penelitian ini 

khususnya data observasi yang dilakukan dengan tiga waktu yang 

berbeda yakni observasi pagi, observasi siang, dan observasi sore. 

Observasi dengan 3tiga waktu yang bebeda memungkinkan untuk 

memunculkan data yang lengkap tentang kegiatan yang dilakukan sehari-

hari.

G. Tahapan Penelitian.

Tahapan penelitian perlu di jelaskan agar langkah yang di lakukan peneliti 

dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di susun. Langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra-Penelitian

a. Memilih lapangan penelitian

b. Menyusun rancangan penelitian

c. Mengurus perizinan

d. Menjajaki dan menilai lapangan
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e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahapan Penelitian Lapangan

a. Pengumpulan data

b. Analisis data selama dilapangan

3. Tahapan Pasca-Penelitian

a. Melakukan analisis data secara keseluruhan

b. Melakukan pemeriksaan keabsahan data

c. Menyajikan data

d. Mendeskripiskan data dari hasil penelitian

e. Membahas hasil penelitian

f. Menyimpulkan hasil peneitian

H. Model Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2008:244) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biken, 1982) dalam Moleong 

(2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorgansasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
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mensisntetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih melakukan analisis data 

dengan model Spradley, dikarenakan dalam penelitian kualitatif analisis data 

kualitatif lebih banyak berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada 

setelah selesai pengumpulan data. Spradley (1980) dalam Sugiyono (2008:253) 

membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam 

penelitian kualitatif. Adapun tahapan yang dimaksud adalah analisis domain, 

analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema cultural.

1. Analisis Domain

Analisis pertama dalam penelitian kualitatif adalah analisis domain. 

Tujuan dari analisis domain adalah untuk mendapatkan gambaran umum tetang 

situasi sosial yang diteliti. Informasi yang diperoleh oleh peneiti belum 

mendalam, berupa gambaran umum dan kategori dari situasi sosial yang 

diteliti.

Adapun yang dimaksud dengan suatu domain yaitu kategori budaya 

yang mempunyai tiga elemen yaitu: cover term, included term, dan semantic 

relation shipI. Cover term adalah nama dari suatu domain, included term 

adalah nama yang lebih rinci dari suatu kategori, sedangkan semantic 

relationship adalah hubungan semantik antar kategori yang terdapat dalam 

situasi sosial.
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Hubungan semantik menurut Spradley mempunyai Sembilan tipe, 

fungsi dari Sembilan hubungan semantik ini adalah untk menemukan domain 

dari obyek yang diteliti. Kesembilan hubungan semantik yang dimaksud 

adalah: strict inclusion (jenis), spatial (ruang), cause effect (sebab-akibat), 

rationale (rasional), location for action (lokasi untuk melakukan sesuatu), 

function (fungsi), means-end (cara mencapai tujuan), sequence (urutan), dan 

attribution (atribut).

Menurut Spradley (1997: 147-154) ada enam langkah yang dapat 

ditempuh dalam melakukan analisis domain, yaitu:

a. Memilih satu hubungan semantik tunggal

b. Mempersiapkan satu lembar kerja analisis domain

c. Memilih satu sampel dari statement informan

d. Mencari istilah pencakup dan istilah tercakup yang memungkinkan dan 

sesuai dengan hubungan semantic

e. Memformulasikan pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing 

domain.

f. Membuat daftar untuk semua domain yang dihipotesiskan.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi merupakan langkah lanjutan dari analisis domain. 

Analisis taksonomi berusah untuk mengungkap unsur yang lebih rinci dari 

suatu domain sehingga mendapatkan informasi terfokus dan detail dari domain 

yang dipilih. Sebelum melakukan analisis, peneliti akan lebih dahulu 
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melakukan pengamatan terfokus yang bertujuan untuk memperoleh data dalam 

lingkup domain yang ditentukan.

Spradley (1997:185-193) mempunyai tujuh langkah untuk melakukan 

analisis taksonomi, yaitu:

a. Pilih sebuah domain untuk analisis taksonomi

b. Identifikasikan kerangka subtitusi yang tepat untuk analisis

c. Cari subset yang memungkinkan di antara beberapa istilah tercakup

d. Cari domain yang lebih besar, lebih inklusif yang dapat masuk sebagai 

sebuah subset yang sedang di analisis

e. Buatlah taksonomi sementara

f. Formulasikan pertanyaan struktural dalan pengamatan terfokus untuk 

membuktikan berbagai hubungan taksonomi dan memperoleh berbagai 

istilah baru

g. Buatlah sebuah taksonomi lengkap
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Fisik Daerah Penelitian

a. Letak

Desa Bulung Cangkring secara geografis terletak diantara 110055’ 

BT-110056’ Bujur timur dan 6052’ - 6048’ Lintang selatan. Secara 

administratif Desa Bulung Cangkring dibatasi oleh 4 Desa, yaitu

Utara : Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Selatan : Desa Nggadu Kecamatan Kulilo Kabupaten Pati.

Timur : Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Barat : Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

b. Kondisi Topografi

Topografi suatu wilayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kontur tanah di wilayah tersebut seperti kemiringan, begitu juga dengan 

Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang 

mempunyai ketinggian dan kemiringan sesuai dengan kedudukannya di 

muka bumi. Secara umum Desa Bulung Cangkring didominasi oleh kelas 

lereng datar, yang terbagi atas dua kelas kemiringan lerengnya yakni kelas 

kemiringan 0-2% yang mencapai 99,2% (1.015,8Ha) dari luas keseluruhan 

Desa Bulung Cangkring dan kelas kemiringan 2-5% yang mencapai 0,8% 

(8,2Ha), Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Kemiringan Lereng Desa Bulung Cangkring

No. Nilai Kemiringan Kelas
Luas

Luas (Ha) Luas (%)

1 0-2 % Datar 1.015,8 99,2%

2 2-5% Agak Landai 8,2 0,8%
Total luas 1.024.00 100%

Sumber: Peta RTRW Kabupaten Kudus tahun 2011-2031.

c. Kondisi Hidrologi

Potensi hidrologi yang terdapat di Desa Bulung Cangkring terbagi 

menjadi dua jenis yakni air permukaan dan air tanah. Keadaan hidrologi 

ini meliputi kondisi sungai yang mempengaruhi irigasi di Desa Bulung 

Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Jenis sungai yang ada di 

Desa Bulung Cangkring adalah sungai musiman dengan satu induk sungai 

yakni sungai selis. Ditinjau dari wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai), 

Desa Bulung Cangkring masuk dalam wilayah DAS Juwana. 

Gambar 05. Sungai yang akan meluap (kiri), Sungai yang kering (kanan), 
Dukuh Kalidoro Kidul (Foto: Tito, 5/11/2012 dan 16/12/2012).

Potensi air tanah di Desa Bulung Cangkring tergolong dalam 

klasifikasi sedang dalam dangkal yang terdapat pada wilayah utara. 

Sedangkan wilayah selatan Desa Bulung Cangkring (wilayah yang rentan 
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genangan banjir) potensi air tanahnya tergolong dalam klasifikasi rendah 

dangkal sedang dalam (peta potensi air tanah RTRW kudus, 2011-2031).

d. Kondisi Iklim

Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

masuk dalam kategori wilayah yang beriklim tropis, dengan temperatur 

rata-rata 240C. Jumlah bulan basah 6 bulan, yakni pada bulan Oktober-

April. Temperatur rata-rata tahunan antara 20,10-28,70C dengan curah 

hujan bulanan berkisar 19-432mm, dengan hari hujan berkisar antara 3-21 

hari.

Suhu udara maksimum tahunan berkisar antara 25,50-290C dan 

suhu minimum tahunan berkisar antara 19,70-21,60C dengan curah hujan 

rata-rata lima tahun terakhir berkisar antara 1.725,2mm/tahun dan rata-rata 

hari hujan sekitar 116hari/tahun (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Tabel Keadaan Iklim Kabupaten Kudus Tahun 2011

Bulan
Curah 
Hujan 
(mm)

Hari 
Hujan 
(hari)

Suhu Udara
Kelembaban 

udara (%)Maks. 
(0C)

Min. 
(0C)

Rata-rata 
(0C)

Januari 362 21 26.2 20.3 23.3 81.7
Februari 282 16 26.7 20.1 23.4 83.8
Maret 432 21 26.6 20.1 23.4 78.5
April 158 15 27.3 20.3 23.8 77.1
Mei 83 6 28.3 21.6 25.0 73.9
Juni 19 3 28.7 21.2 25.0 75.0
Juli 130 6 27.9 20.3 24.1 75.1
Agustus 0 0 28.3 20.9 24.6 78.5
September 61 3 28.8 21.5 25.2 77.6
Oktober 64 9 27.5 20.1 23.8 78.7
November 106 15 27.2 20.3 23.7 80.8
Desember 273 13 27.4 20.8 24.1 77.3
Rata-rata 164.1 10.7 27.6 20.6 24.1 78.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2011
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e. Penggunaan Lahan

Tabel. 4.3 Tabel Penggunaan Lahan di Desa Bulung Cangkring

No. Penggunaan Lahan
Luas

Luas (Ha) Luas (%)

1 Lahan sawah 863.92 84.4%
2 Bukan sawah 160.08 15.6%

Total luas 1.024.00 100%

Sumber: Kecamatan Jekulo Dalam Angka tahun 2011

Tabel 4.3 menunjukkan luas lahan bukan sawah di Desa Bulung 

Cangkring adalah 160.08 Ha atau sekitar 15.6%. Sedangkan luas lahan 

sawah sebesar 863.92 Ha atau sekitar 84.4%. Dari luas sawah tersebut 

masih diklasifikasikan luas lahan sawah menurut jenis pengairannya 

seperti yang tersaji pada Tabel 4.4 berikut ini

Tabel 4.4 Tabel Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan

No. Jenis Pengairan
Luas

Luas (Ha) Luas (%)
1 Sawah irigasi teknis 122.75 14.2%
2 Sawah irigasi ½ teknis 204.64 23.7%
3 Sawah irigasi sederhana 168.12 19.5%
4 Sawah tadah hujan/lainnya 368.41 42.6%

Total luas 863.92 100%

Sumber: Kecamatan Jekulo Dalam Angka tahun 2011

Bapak Sukarmin selaku ketua Gapoktan di Desa Bulung Cangkring 

menjelaskan bahwa luas sawah 37.9% yang terdiri dari pengairan irigasi 

teknis dan setengah teknis tersebut di bagi menjadi dua sistim pengairan, 

yaitu pengairan logung barat dan pengairan logung timur (logung adalah 

sebutan pintu air untuk mengatur aliran sungai). Sumber aliran untuk 

irigasi dari logung barat, letak pintunya berada di Desa Hadipolo, 

sedangkan aliran air irigasi logung timur berasal dari Desa Klaling . Kedu



49



50

logung tersebut masih dalam satu induk sungai yaitu Sungai Selis yang 

berada di Desa Tanjungrejo.

Untuk luas sawah dengan prosentase sebesar 62.1% yang terdiri 

dari irigasi sederhana dan lainnya, hanya 10% yang dapat dialiri dengan 

sistim pompanisasi dari Sungai Juwana. Sedangkan selebihnya seluas 

52.1% yang letak sawahnya di utara Sungai Juwana tidak bisa dialiri.

f. Kondisi Tanah

Faktor yang mempengaruhi kesuburan suatu lahan, salah satunya 

adalah kondisi tanah. Kondisi tanah ini meliputi jenis tanah yang ada di 

Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang tercantum pada peta jenis 

tanah, menginformasikan bahwa jenis tanah di Desa Bulung Cangkring 

adalah tanah aluvial. Tanah aluvial mempunyai sifat yang subur, karena 

proses terbentuknya berupa endapan dari material erosi yang terbawa oleh 

aliran banjir. Menurut Sutedjo (2005:122) tanah jenis aluvial dimanfaatkan 

untuk bertanam padi (persawahan), palawija, dan bertanam nanas.

g. Potensi Sarana dan Prasarana

Faktor yang mempengaruhi kemakmuran dan berperan sebagai 

pendukung dalam suatu pembangunan adalah keberadaan sarana dan 

prasarana. Bagi suatu individu atau kelompok, keberadaan fasilitas sarana 

dan prasarana membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Sarana dan 

prasarana yang perlu untuk dibahas dalam penelitian ini adalah Fasilitas 
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sarana dan prasarana darat, Fasilitas sarana dan prasarana informasi 

komunikasi, serta sarana dan prasarana kesehatan.

1) Potensi sarana dan prasarana darat

Tabel 4.5 Tabel Sarana dan Prasarana Darat
No. Sarana dan Prasana Darat Satuan

1 Prasarana darat
 Jalan aspal
 Jalan macadam
 Jalan tanah
 Jalan sirtu
 Jembatan beton

13 km
3 km
5 km

1,5 km
19 unit

2 Sarana darat
 Truck umum
 Delman
 becak

4 unit
4 unit

12 unit

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.5 jalan aspal mempunyai total panjang 

13km namun tidak semuanya mempunyai keadaan yang baik, dari 

total panjang tesebut tercatat 8 km yang mempunyai keadaan baik 

sedangkan 5 km kondisinya rusak. Demikian juga dengan jalan 

makadam yang mempunyai total panjang 3 km yang merupakan total 

dari 1 km jalan makadam dalam keadaan baik, dan 2 km jalan 

makadam dalam keadaan rusak. 

Menurut keterangan Bapak Suwardi selaku Kepala Dusun  

bahwa;

“keadaan jalan untuk mengakses sawah sudah dalam keadaan baik 
dengan kondisi jalan yang terbuat dari timbunan padas, pada saat 
musim kemarau kondisinya baik, tetapi jika musim penghujan tiba 
jalan tersebut menjadi becek bahkan tergenang oleh banjir” 
(wawancara dengan Bapak Suwardi, 27/10/2012).
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Gambar 07. Jalan menuju sawah yang rusak dimusim penghujan, 
Karang Rowo (kanan) dan Mijen (Kiri), (Foto: Tito, 24/02/2013).

Atas dasar itulah akses jalan yang berada di lokasi pertanian 

tidak diaspal, menurut bapak Suwardi pemeliharaan saja sudah cukup, 

karena jika diaspal maka akan percuma saat terendam banjir. Saat 

musim banjir petani jarang ke sawah sekalipun pergi ke sawah petani 

lebih memilih menggunakan perahu atau berjalan kaki untuk mencari 

ikan di sawah yang terendam.

2) Potensi prasarana komunikasi dan informasi

Tabel 4.6 Tabel Prasarana Komunikasi dan Informasi
No. Prasarana Komunikasi dan Informasi Satuan

1 Warnet 1 unit
2 Pelanggan Telkom 6 orang
3 Pelanggan GSM 214 orang
4 Pelanggan CDMA 50 orang
5 Sinyal telepon/tower sinyal 1 unit
6 Radio Ada -
7 Televisi 3.005 unit
8 Parabola 2 unit
9 Koran/surat kabar Ada-
10 Majalah Ada-
11 Papan pengumunan 1 unit
Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Banyaknya tipe dan jumlah prasarana komunikasi dan 

informasi di Desa Bulung Cangkring, dapat disimpulkan bahwa Desa 
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ini adalah Desa yang tidak tertinggal. Dengan tersedianya prasarana 

komunikasi dan informasi, warga desa dapat berkomunikasi dan 

mengakses informasi dengan baik, sehingga hal ini dapat menjadikan 

Desa Bulung Cangkring menjadi lebih baik.

3) Potensi sarana dan prasarana kesehatan

Tersediannya sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan 

masyarakat dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan baik. Berikut ini akan disajikan data mengenai 

sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Bulung Cangkring

(Tabel 4.7)

Tabel 4.7 Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan
No. Sarana dan Prasarana Kesehatan Satuan
1 Prasarana kesehatan

 Puskesmas pembantu
 Posyandu
 Rumah bersalin

1 unit
15 unit

1 unit

2 Sarana kesehatan
 Paramedis
 Dukun bersalin
 Bidan
 Perawat 

9 orang
1 orang
7 orang
7 orang

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

2. Kondisi Sosial Daerah Penelitian

a. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan sumber daya yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam proses pembangunan baik sebagai subyek/pelaku 

pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan. Kondisi sumberdaya 

manusia sangat menentukan pola kehidupan masyarakat.



54

Jumlah penduduk Desa Bulung Cangkring pada tahun 2011 tercatat 

sebanyak 3.954 kk. Dari jumlah tersebut berikut akan dirinci jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelaminnya (Tabel 4.8).

Tabel 4.8 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah (jiwa)

1 Jumlah laki-laki 6.556
2 Jumlah perempuan 6.681
3 Jumlah total 13.237

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Komposisi penduduk menurut kelompok umur digolongkan 

menjadi penduduk belum produktif usia antara  0-14 tahun, penduduk  

produktif usia antara 15-64 tahun, dan penduduk non produkif dengan usia 

lebih dari 65 tahun (Tabel 4.9). 

Tabel 4.9 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Usia
Banyaknya Penduduk

Jumlah
Laki-laki Perempuan

0-4 532 552 1.084
5-9 431 386 817

10-14 439 449 888
15-19 477 434 911
20-24 465 486 951
25-29 449 476 925
30-34 357 339 696
35-39 359 346 705
40-44 542 571 1.113
45-49 572 580 1.152
50-54 538 542 1.080
55-59 469 515 984
60-64 330 371 701
65+ 596 634 1.230

Jumlah 6.556 6.681 13.237

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Dalam suatu kependudukan, banyaknya usia belum produktif dan 

usia non produktif akan mempengaruhi beban atau tanggungan bagi
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golongan yang produktif (usia kerja). Berdasarkan Tabel 4.9 bahwa 

kelompok usia belum produktif sebesar 2.789 jiwa, sedangkan penduduk 

usia produktif sebesar 9.218 jiwa, dan penduduk usia non produktif 1.230 

jiwa.

Semua penduduk Desa Bulung Cangkring ber-etnis Jawa dengan 

perhitungan penduduk laki-laki 6.556 jiwa dan penduduk perempuan 6.681 

jiwa. Demikian juga dengan kewarganegaraan semua penduduk yang 

berdomisili di Desa Bulung Cangkring adalah warga negara Indonesia.

b. Kondisi Sosial

Kehidupan masyarakat di Desa Bulung Cangkring sebagian besar 

masih bergantung dengan alam dalam konteks ini adalah pemanfaatan 

lahan pertanian. Masyarakat di Desa Bulung Cangkring mengolah lahan 

pertaniannya masih dengan alat-alat yang sederhana. Pola kehidupan 

masyarakat Desa Bulung Cangkring mempunyai ciri sebagai berikut:

1) Masyarakat di Desa Bulung Cangkring  masih saling mengenal antara 

satu sama lain.

2) Tingkat kerukunan masyarakat sangat baik, karena faktor saling 

mengenal dan pergaulan antara masyarakat secara umum bersifat 

horizontal.

3) Tingkat kesejahteraan antar penduduk tidak mencolok antara satu 

dengan yang lain, hal ini menyebabkan rasa kesaamaan nasib yang 

dapat menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi.
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4) Warga di Desa Bulung Cangkring dapat menghayati mata pencaharian 

mereka dengan baik, karena itu pertanian di Desa Bulung Cangkring 

masih dalam bentuk pertanian budaya atas latar belakang tradisi yang 

dilakukan oleh pendahulu.

5) Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Bulung Cangkring 

adalah sebagai petani dan sebagian lainnya sebagai buruh pabrik, 

PNS, dan buruh serabutan.

Secara sosial, corak kehidupan masyarakat di Desa Bulung 

Cangkring dapat dikatakan sudah heterogen (bentuk kehidupan dan mata 

pencaharian yang beragam) dengan mayoritas petani dan pola interaksinya 

horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan 

berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga dan hal yang sangat 

berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif 

sosial. 

Bentuk interaksi masyarakat di Desa Bulung Cangkring untuk 

kelompok bapak-bapak terlihat pada malam hari, interaksi ini dilakukan 

saat mereka melepas lelah dan diisi dengan obrolan-obrolan yang 

berkaitan dengan pekerjaan serta gurauan antara individu satu dengan yang 

lainnya. Namun perilaku masyarakat petani di Desa Bulung Cangkring 

cenderung sulit untuk di arahkan “ngeyel”.

Sifat yang cenderung “ngeyel” ini merupakan salah satu akibat dari 

rendahya pendidikan masyarakat petani yang rata-rata hanya berjenjang 

SD sampai SMP, mereka lebih mempertahankan cara pertanian yang 
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membudaya yang mengandalkan keberuntungan karena faktor alam yang 

tidak menentu seperti datangnya banjir pada musim penghujan. Mereka 

tidak mau mengambil resiko dengan mencoba arahan yang bersifat baru 

dari petugas penyuluh lapangan (PPL). Hal ini terjadi karena sebagian 

besar petani aktif yang ada di Desa Bulung Cangkring ber umur antara 45-

60 tahun, karena itu pendidikan yang mereka tempuh pada waktu yang 

lampau hanya SD sampai SMP.

Keadaan ini berbeda dengan kondisi pemuda yang berada di Desa 

Bulung Cangkring rata-rata pendidikan terakhir SMA/setara bahkan sudah 

banyak juga yang mengenyam pendidikan tinggi (Tabel 4.10). 

Tabel 4.10 Tabel Pendidikan Tinggi Masyarakat Desa Bulung Cangkring.
No Pendidikan Jumlah

1 Tamat D1 42 orang
2 Tamat D2 38 orang
3 Tamat D3 59 orang
4 Tamat S1 25 orang
5 Tamat S2 7 orang
6 Tamat S3 1 orang

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi jenjang D1-S3 

mayoritas bekerja di sektor swasta dan pemerintahan seperti pegawai di 

kantor. Sedangkan untuk pemuda yang mengenyam pendidikan SMA 

kebawah lebih memilih merantau dan enggan melanjutkan generasi 

pendahulunya sebagai petani karena fakor alam yang akhir-akhir ini sulit 

diprediksi.

Seperti masyarakat pada umunya, masyarakat Desa Bulung
Cangkring juga memiliki kepercayaan sebagai pedoman dalam berperilaku
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baik secara individu, individu dengan individu, maupun undividu dengan 

kelompok. Sebagai penjelasan tentang kepercayaan yang dipeluk oleh 

masyarakat berikut ini akan disajikan data jumlah penduduk berdasarkan 

kepercayaannya (Tabel 4.11).

Tabel 4.11 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

No. Agama Laki-laki Perempuan

1 Islam 6.505 jiwa 6.636 jiwa
2 Kristen 18 jiwa 17 jiwa
3 Kepercayaan lainya 33 jiwa 28 jiwa

Jumlah 6.556 jiwa 6.681 jiwa

Sumber: Buku Profil Desa Bulung Cangkring tahun 2011

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Bulung 

Cangkring memeluk agama islam yang mempunyai prosentase sebesar 

99%, kemudian kepercayaan kristen sebesar 0,26%, dan kepercayaan

lainnya sebesar 0,46%. Kepercayaan lainnya ini menurut kadus mijen dan 

kadus karang rowo masih seperti kepercayaan kejawen namun untuk 

kegiatan ibadahnya tidak diketahui secara pasti.

Dengan adanya keanekaragaman agama atau aliran kepercayaan 

yang ada di Desa Bulung Cangkring bukan berarti selalu terjadi penekanan 

terhadap agama lain. Tetapi justru menambah unsur yang mencerminkan 

bineka tunggal ika. Lebih dari itu, kepemimpinan tokoh masyarakat dan 

kepala desa  memainkan peranan yang sangat penting di dalam hubungan 

antar kelompok maupun golongan. Untuk itu masyarakat beranggapan 

bahwa kebebasan harus dijunjung tinggi dalam hal ini. Semuanya hidup 
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secara damai. Inilah yang membuat masyarakat Desa Bulung Cangkring 

hidup berdampingan dengan damai dan tentram.

3. Kerentanan Petani di Desa Bulung Cangkring        

Kerentanan (vulnerability) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh 

faktor-faktor atau proses-proses fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang 

mengakibatkan peningkatan kerawanan objek rentan dalam menghadapi 

bencana. Dengan kata lain kerentanan adalah kemampuan suatu sistem untuk 

mengatasi suatu keadaan. Kerentanan merupakan suatu fungsi besarnya 

perubahan dan dampak dari suatu keadaan, sistem yang rentan tidak akan 

mampu mengatasi dampak dari perubahan yang sangat bervariasi (Macchi 

dalam Himbawan, 2009).

a. Karakteristik Banjir di Desa Bulung Cangkring

Karakteristik banjir di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus dari frekuensi kejadian banjir dapat terjadi antara satu 

sampai dua kali dalam satu tahun yang bersifat musiman, terutama pada 

saat musim penghujan. Dilihat dari karakteristik penyebab terjadinya, jenis 

banjir di Desa Bulung Cangkring dapat digolongkan sebagai banjir yang 

disebabkan oleh faktor hujan yang lama dan berlangsung selama beberapa 

jam.
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Dengan kata lain banjir di Desa Bulung Cangkring terjadi baik 

karena hujan lokal yang deras dan menyebabkan meluapnya air Sungai 

Selis di daerah hulu dan mengakibatkan banjir di daerah hilir seperti Desa 

Bulung Cangkring. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, 

tinggi gengan banjir di areal persawahan antara 25-150cm (Gambar 09.).

Gambar 09. Lahan pertanian terendam banjir, Dusun Karangrowo Desa 
Bulung Cangkring (Foto: Tito,24/02/2013).

Ditinjau dari sifat banjir yang melanda Desa Bulung Cangkring, 

banjir yang membanjiri pemukiman penduduk hanya bersifat sementara 

antara satu sampai dua hari sudah mengalami penyurutan. Tetapi masalah 

yang sangat memberatkan petani adalah genangan banjir yang 

menggenangi areal pertanian di Desa Bulung Cangkring yang 

membutuhkan waktu 2-6 bulan untuk kembali surut. 

b. Faktor Kerentanan

Faktor kerentanan yang dimaksudkan adalah banjir yang 

mengakibatkan petani memiliki kerentanan tertentu. Kerentanan yang 
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timbul dapat mempengaruhi beberapa aset petani seperti aset alam, aset 

manusia, aset ekonomi, aset sosial, dan aset fisik yang akan berpengaruh 

kepada tingkat penghidupan petani yang mempunyai lahan pertanian di 

kawasan rawan genangan banjir. Sama halnya dengan masyarakat di Desa 

Bulung Cangkring apakah mereka memiliki kerentanan ataukah tidak 

dalam berbagai aset tersebut yang mendapat faktor kerentanan dari 

keberadaan banjir. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu 

diidentifikasi lebih lanjut mengenai aset-aset petani di Desa Bulung 

Cangkring.

c. Kerentanan Sumber Daya Alam

Faktor alam merupakan aset utama bagi petani untuk melakukan 

kegiatan bercocok tanam. Untuk itu kerentanan yang terjadi pada aset alam 

tentu berpengaruh pula kepada kehidupan petani, baik ancaman berupa 

banjir, kekeringan, hama, irigasi, dan tingkat kesuburan lahan. Dalam 

pembahasan aset alam ini akan lebih banyak menyoroti tentang kondisi 

pertanian di Desa Bulung Cangkring (Tabel 4.12).
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Tabel 4.12 Tabel Sumber Daya Alam

Informan
Sumber Daya Alam

Kedaan 
Irigasi

Luas Lahan Pola Tanam Kesuburan
Kemampuan Produksi 

(1xpanen)
Kendala

1 Kurang baik 1 Ha 1 tahun 2x padi subur 3,5 ton Banjir,tikus
2 Kurang baik 0,28 Ha 1 tahun 2x padi subur 1,3ton Banjir,tikus
3 Cukup baik 1 Ha 1 tahun 2x padi&horti subur 3 ton Banjir,tikus
4 Kurang baik 1 Ha 1 tahun 1x padi subur 3 ton Banjir,tikus
5 Tidak baik 0,28 Ha 1 tahun 3x 

padi&palawija
subur 1 ton Banjir,tikus

6 Baik 0,42 Ha 1 tahun 2x padi subur 2,4 ton Banjir,tikus
7 Kurang baik 0,7 Ha 1 tahun 2x 

padi&jagung
subur Hanya 2 kotak (0,28ha) 

= 1ton
Banjir,tikus

8 Kurang baik 0,42 Ha 1 tahun 1x padi subur 2,5 ton Banjir,tikus
9 Kurang baik 0,28 Ha 1 tahun 1x padi subur 1,7 ton Banjir,tikus
10 Kurang baik 0,28 Ha 1 tahun 2x padi subur 1 ton Banjir,tikus
11 Kurang baik 0,35 Ha 1 tahun 2x padi subur 2 ton Banjir,tikus
12 Kurang baik 0,35 Ha 1 tahun 2x padi subur 2 ton Banjir,tikus
13 Kurang baik 0,28 Ha 1 tahun 2x padi subur 1,5 ton Banjir,tikus
14 Kurang baik 0,42 Ha 1 tahun 2x padi subur 1 ton Banjir,tikus
15 Kurang baik 0,28 Ha 1 tahun 2x padi subur 1 ton Banjir,tikus

Sumber: hasil wawancara petani (27-31 Oktober 2012)
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Berdasarkan paparan data pada Tabel 4.12, berikut ini penjelasan tentang 

aset-aset alam yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung:

1) Kedaan irigasi dan kerentanan areal persawahan

Penilaian petani tentang irigasi yang mengaliri sawah mereka 

saat ini dalam keadaan kurang baik secara teknis, artinya debit air 

yang mengaliri sawah di daerah Bulung Cangkring tidak bisa merata,

semakin jauh dari saluran semakin sulit mendapatkan aliran air. 

Kondisi ini berlaku saat musim kemarau, sedangkan pada musim 

penghujan kenyataan berbalik, justru wilayah yang sulit mendapatkan 

air berubah menjadi rawa karena genangan yang ada. Seperti 

dijelaskan pada Tabel 4.4, hanya 37.9% lahan yang dapat dialiri 

irigasi secara teknis dan setengah teknis. Sedangkan sisa lahan 

pertanian sebanyak 62.1% yang bisa dialiri dengan sistim pompanisasi 

hanya sebesar 10%.

Saat musim penghujan tiba saluran irigasi menjadi dangkal 

karena endapan material lumpur yang terbawa banjir.

“nek wayah udan niku, kalen-kalen kagem saluran banyu malah do 
puleh mas” ungkap bapak rohman (wawancara dengan Bapak 
Rohman, 27/10/2012).

Mendapat informasi tentang kondisi irigasi tersebut maka 

selanjutnya peneliti mencari data pendukung dari Dinas Pertanian 

yang berupa data kondisi sawah di Desa Bulung Cangkring pada saat 

musim penghujan. Adapun perolehan datanya adalah sebagai berikut

(Tabel 4.13)
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Tabel 4.13 Tabel Data Genangan Banjir
No. Waktu Banjir Umur 

Tanaman
Tinggi 

Genangan
Luas 

Genangan
Tanaman 

1 22 januari 2010 25-80 hari 25-60 cm 260 ha Padi
2 3 januari 2011 14-55 hari 100-150 cm 111 ha Padi
3 2 januari 2011 20-55 hari 70-150 cm 62 ha Padi

*pencatatan data hanya pada lahan sawah yang ditanami padi.
Sumber: Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan (5 November 2012)

2) Luas lahan

Luas kepemilikan lahan sawah di Desa Bulung Cangkring 

berkisar antara 0,28- 1 Ha. Berarti berdasarkan kepemilikan luas lahan 

petani di Desa Bulung Cangkring tergolong dalam kategori petani 

kecil (petani yg mempunyai luas lahan antara 0,50-1 Ha) dan petani 

gurem (petani yang mempunyai luas lahan kurang dari 0,50 Ha).

Luas kepemilikan lahan ini jelas mempengaruhi tingkat 

kemakmuran petani, karena dengan luas lahan tersebut maka panen 

yang didapatkan juga sedikit. Bahkan petani yang mempunyai lahan 

cukup luas masih terkendala lahan yang tidak bisa ditanami, karena 

faktor banjir dimusim penghujan dan kekeringan dimusim kemarau. 

3) Pola tanam

Dengan kondisi alam yang ada berupa keadaan irigasi yang 

dinilai kurang baik, pengaruh musim serta cuaca yang dapat 

menimbulkan kekeringan dan banjir, maka pola tanam untuk kegiatan 

pertanian di Desa Bulung Cangkring harus menyesuaikan dengan 

kondisi tersebut. Dalam satu tahun, areal persawahan di Desa Bulung 

Cangkring hanya dapat ditanami 1 sampai 3 kali tanam.
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Menurut petani  hal itu terjadi karena pada saat musim tanam 

justru lahan pertanian tergenang oleh banjir, genangan ini sangat lama 

antara 2-6 bulan. 

Ketua Gabungan Kelompok Tani Bulungcangkring Sukarmin, Minggu 
(25/12), mengatakan, setiap kali musim hujan, areal persawahan di 
daerahnya tergenang. Genangan air lama surutnya sehingga sawah 
selalu berubah menjadi rawa-rawa(kompas.com).

Lahan pertaian yang hanya dapat ditanami 1 kali mempunyai 

kriteria sebagai berikut, lahan pertaniannya terletak jauh dari saluran 

irigasi. Jadi pada saat musim kemarau sulit mendapatkan pengairan, 

pada musim penghujan lahan tersebut terkena banjir dan tergenang 

oleh air padahal waktu yang dibutuhkan saat tergenang banjir sampai 

surut mencapai waktu 2-6 bulan. Petani mengolah lahan ini setelah 

genangan surut namun jeda waktu surut dan jenis tanamannya adalah 

padi. Setelah padi masuk musim panen maka lahan tersebut 

mengalami kekeringan karena tidak mendapat irigasi dengan baik. 

Setelah mengalami kekeringan kembali lagi ke musim penghujan dan 

tergenang air.

Menurut Sukarmin, karena air lama surut, ketika petani hendak 
menanam padi, musim kemarau sudah tiba sehingga petani akan 
kesulitan mendapatkan air. ”Kalaupun bisa menanam, kami harus 
menggunakan pompa air untuk mengairi lahan sawah. Selain itu, 
serangan hama kerap terjadi sehingga petani paling hanya bisa 
panen 50-75 persennya saja,” kata Sukarmin (compas.com). 

Sedangkan lahan pertanian yang dapat ditanami 2 sampai 3

kali dalam satu tahun (padi-padi, padi-palawija) mempunyai kriteria: 

lahan pertanian dekat dengan saluran irigasi sehingga pada musim 
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kemarau dapat memperoleh pengairan cukup baik, sedangkan pada 

musim penghujan lahan ini tidak dapat ditanami harus menunggu air 

surut terlebih dahulu. Sedangkan waktu penanamanya adalah sebagai 

berikut: musim tanam yang pertama dilakukan setelah air genangan 

banjir surut kemudian musim tanam kedua adalah setelah musim 

panen yang pertama, saat itu lahan pertanian dalam keadaan kering 

namun karena letaknya yang dekat dengan saluran irigasi maka lahan 

ini bisa ditanami padi apabila pengairan cukup, apabila pengairan 

tidak cukup maka akan ditanami palawija. Setelah pemanenan 

palawija keadaan sudah memasuki musim penghujan dan lahan 

kembali tergenang.

4) Tingkat kesuburan

Secara umum penilaian masyarakat petani terhadap lahan 

pertaniannya tentang tingkat kesuburaanya sangat baik. Karena 

dengan menggunakan sedikit pupuk saja tanaman sudah tumbuh 

subur, terutama setelah sawah tergenang banjir menurut petani lahan 

tersebut menjadi subur.

“nek jan-jane nggih subur, tapi masalahe nggih niku wau irigasine 
kirang sae nek wayah ketigo angel banyu, nek mpun rendeng malah 
gentos kelem banyu”(Bapak Rohnan,27 Oktober 2012).

Menurut data yang diperoleh dari BAPPEDA kabupaten 

Kudus berupa Peta Jenis Tanah Kabupaten Kudus, informasi yang 

didapatkan adalah Desa Bulung Cangkring mempunyai jenis tanah 

Aluvial.
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5) Kemampuan produksi

Kemampuan produksi lahan pertanian di Desa Bulung 

Cangkring tidak dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, melainkan 

dipengaruhi oleh hama, iklim dan cuaca pada saat musim tanam 

sampai panen. Dalam keadaan yang baik lahan pertanian di Desa 

Bulung Cangkring dengan luas 0,28 Ha (2 kotak) dapat menghasilkan 

antara 3 - 3,5 ton. Sedangkan jika dalam keadaan buruk, lahan seluas 

0,28 Ha hanya mampu menghasilkan 1 kw – 2 ton.

d. Kerentanan Sumber Daya Manusia

Rentan atau tidaknya petani tidak hanya pengaruh dari faktor alam 

saja melainkan faktor manusia atau individu juga mempengaruhi untuk itu 

perlu adanya identifikasi mengenai kemampuan individu petani dalam 

bidang pertanian. Aset alam yang perlu diidentifikasi adalah mengenai 

tingkat pendidikan, ketrampilan mengolah lahan, pemasaran hasil 

pertanian, cara mengolah hasil pertanian, keterampilan lain diluar 

pertanian, tingkat kesehatan, tingkat pengalaman, dan kemampuan bekerja

(Tabel 4.14).
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Tabel 4.14 Tabel Sumber Daya Manusia

Informan
Sumber Daya Manusia

Pendidikan
Keterampilan
(bid.pertanian)

Pemasaran Pengolahan Kesehatan
Pengalaman

(bid.pertanian)
Kemampuan kerja

(bid pertanian)
1 SLA pembenihan Lewat 

tengkulak
- baik 30 tahun 2 hari sekali

2 SD Pembenihan, membuat 
pematang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 30 tahun 3 hari sekali

3 SPMA pembenihan Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 27 tahun 3 hari sekali

4 SD Pembenihan, membuat 
pematang, penyemprotan

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

Kurang baik 
(tidak tahan 
panas)

22 tahun 3 hari sekali

5 SD Pembenihan, membuat 
pematang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 13 tahun 3 hari sekali

6 SD Pembenihan, membuat 
pematang, matun, nyiang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 10 tahun 1-2 hari sekali

7 SD Pembenihan, membuat 
pematang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 30 tahun 2 hari sekali

8 SMA pembenihan Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 14 tahun 3 hari sekali

9 SD Pembenihan, nyiang Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

Kurang baik 
(diabetes)

27 tahun 3 hari sekali

10 STM Pembenihan, membuat 
pematang, matun, nyiang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
selep

baik 14 tahun 3 hari sekali

11 SD Pembenihan, nyiang Lewat
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 42 tahun 2 hari sekali

12 SD Pembenihan, membuat 
pematang, nyiang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 40 tahun 2 hari sekali

13 SD Pembenihan, membuat 
pematang, nyiang, 
penyemprotan

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 35 tahun 2 hari sekali

14 SD Pembenihan, membuat 
pematang

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 35 tahun 2 hari sekali

15 SMA Pembenihan, membuat 
pematang, nyiang, matun

Lewat 
tengkulak

Menjemur gabah, 
di selep

baik 15 tahun 2 hari sekali

Sumber: hasil wawancara petani (27-31 Oktober)
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1) Tingkat pendidikan petani

Di Desa Bulung Cangkring tingkat pendidikan petani 

bervariasi yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA sederajad, tetapi 

kebanyakan petani di desa ini jenjang pendidikanya hanya sampai SD. 

Dengan rendahnya pendidikan tersebut maka pengetahuannya pun 

terbatas. Mengolah lahan pertanian hanya berdasarkan perkiraan dan 

ajaran yang turun temurun dari pendahulu.

2) Keterampilan dibidang pertanian

Penjelasan mengenai keterampilan petani dalam bidang 

pertanian. Peneliti akan membagi dalam 3 kategori keterampilan yaitu 

keterampilan pra-tanam, keterampilan masa tanam, keterampilan 

pasca-tanam. 

Keterampilan pra-tanam, yaitu keterampilan yang dimiliki 

petani sebelum melakukan penanaman di lahan pertanian mereka. 

Ketrampilan ini adalah berupa penyiapan lahan, untuk penyiapan 

lahan petani akan membuat pematang sawah dengan tenaga sendiri, 

sedangkan untuk pengolahan sawah akan menggunakan tenaga 

traktor. Keterampilan pra-tanam lainya adalah berupa penyiapan bibit 

yang disebut juga dengan penyemaian bibit tanaman.

Keterampilan masa tanam ini berupa pencabutan bibit 

tanaman dari tempat persemaian, dalam bahasa lokal kegiatan ini 

dikenal dengan sebutan ndaut. Untuk penanaman padi, petani lebih 

memilih menggunakan tenaga buruh tani.
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Keterampilan pasca-tanam, keterampilan ini berupa 

pengecekan tanaman dari gulma maupun hama. Untuk keterampilan 

dalam pengecekan gulma petani akan mengambil tindakan yang 

disebut matun yakni kegiatan mencabut rumput yang tumbuh diantara 

tanaman padi yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. 

Sedangkan untuk pengendalian hama burung pipit (emprit) petani 

akan memasang orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti burung. 

Untuk mengendalikan tikus, petani masih sangat kuwalahan, namun 

mereka tetap memberikan tindakan berupa memasang aliran listrik 

pada pematang sawah agar hama tikus tidak dapat masuk ke areal 

persawahan.

Jika dilihat dari jenis keterampilan yang dimiliki petani di 

Desa Bulung Cangkring, semua membutuhkan tenaga dan fisik yang 

kuat. Hal ini dilakukan petani demi menekan pengeluaran aset 

ekonomi untuk aktifitas pertanian.

3) Cara pemasaran hasil pertanian

Mayoritas petani di Desa Bulung Cangkring lebih memilih 

menjual hasil pertanian kepada tengkulak. Hal ini terjadi karena 

mereka beranggapan bahwa menjual padi kepada tengkulak lebih 

praktis karena tidak perlu menyewa tenaga untuk melakukan 

pemanenan padi, karena semua biaya tenaga panen sudah ditanggung 

sepenuhnya oleh tengkulak. Walaupun petani tahu kalau harga yang 

diberikan tengkulak jauh lebih murah dari harga pasaran. Tetapi hal 
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ini berlaku jika harga padi dianggap cukup tinggi, jika harga padi 

sedang anjlok petani lebih memilih untuk memanen hasil pertaniannya 

dan kemudian untuk diolah sendiri di rumah.

4) Pengolahan hasil pertanian

Petani di Desa Bulung Cangkring dalam mengolah hasil 

pertaniannya masih tergolong sederhana. Petani akan mengolah hasil 

pertaniannya jika dinilai harga padi pada saat itu sedang anjlok. Cara 

mereka mengolah hasil pertaniannya adalah dengan cara menjemur 

padi yang sudah dipanen, kemudian diratakan agar semua terkena 

panas sinar matahari, setelah padi yang dijemur sudah cukup kering

maka selanjutnya mereka membawa ke tempat penyelepan. 

Penyelepan yaitu sejenis kegiatan menggiling padi yang diproses oleh 

mesin untuk memisahkan padi dan kulitnya agar menjadi beras. Hasil 

dari proses penggilingan ini akan menghasilkan tiga macam produk,

yaitu beras, dedak, dan sekam. 

Bagi petani yang memiliki ternak biasanya ikut membawa 

dedak (kulit ari dari padi yang lembut untuk pakan ternak) untuk 

diberikan kepada ternaknya, atau yang tidak mempunyai ternak akan 

membawanya dan menjual untuk mendapatkan uang tambahan.

5) Kondisi kesehatan

Pada saat penelitian berlangsung sebagian besar petani 

menyatakan bahwa dirinya sehat. Mereka beranggapan menjaga 

kesehatan sangat penting dan diutamakan karena pekerjaan yang 
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mereka geluti membutuhkan fisik yang kuat dan kondisi yang prima. 

Walaupun ada beberapa yang mempunyai penyakit seperti diabetes 

dan tidak tahan panas.

6) Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki petani di Desa Bulung Cangkring 

cukup lama rata-rata terjun ke dunia pertanian adalah antara 10-42 

tahun. Dengan pengalaman yang cukup lama tersebut merekan hanya 

mengandalkan cara bertani yang didapatkan secara turun-temurun dari 

pendahulu-pendahulu mereka dan penyuluhan dari Dinas Pertanian. 

Pengalaman dan pengetahuan tersebut dirasa percuma oleh bapak 

Rohman karena petani masih berpedoman pertanian budaya dan masih 

kentalnya tentang takhayul. Takhayul yang dimaksud bapak Rohman 

adalah petani sekaligus ketua RT 12/ Rw 1 di Desa Bulung Cangkring 

berganggapan bahwa hama tikus adalah utusan dari seseorang yang 

memusuhi masyarakat Bulung Cangkring.

7) Kemampuan menciptakan hari kerja

Mayoritas petani di Desa Bulung Cangkring mempunyai jam 

terbang/waktu kerja yang intensitasnya tinggi untuk menggarap dan 

memantau keadaan pertaniannya, karena jarang diantara petani yang 

mempunyai pekerjaan sampingan selain dibidang pertanian. 

Kemampuan bekerja ini merupakan nilai positif bagi petani dalam 

usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup. 
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Semakin mereka mampu bekerja yang bersifat mengontrol 

dan memantau secara langsung mereka akan peka terhadap 

perkembangan situasi yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan 

kendala-kendala yang akan muncul sudah ada antisipasi dalam 

menanggulanginya.

e. Kerentanan Sumber Daya Ekonomi

Aset ekonomi/keuangan ini meliputi aset yang dikeluarkan petani, 

hasil yang didapatkan petani, jumlah tanggungan keluarga, banyaknya 

pinjaman, dan jumlah tabungan yang dimiliki petani. Untuk memperjelas 

maka tabel data aset keuangan (Tabel 4.15).

Tabel 4.15 Tabel Rekapitulasi Aset Keuangan

informan

Aset keuangan
Pendapata
n 1x panen 
(kotor)

Pendapatan 
1x panen 
(bersih)

Jumlah 
anggota 
keluarga

Modal Tabungan Pinjaman

1 4 juta 1 juta 5 orang 3 juta - -
2 2 juta 1 juta 6 orang 1 juta - -
3 5 juta 1,5 juta 5 orang 3,5 juta - -
4 4 juta 1 juta 2 orang 3 juta - -
5 2 juta 1 juta 4 orang 1 juta - -
6 3 juta 1,6 juta 4 orang 1,4 juta - -
7 5 juta 1,5 juta 5 orang 3,5 juta - -
8 4 juta 1,9 juta 4 orang 2,1 juta - Ada
9 3 juta 2 juta 3 orang 1 juta - -
10 4 juta 2,6 juta 5 orang 1,4 juta - -
11 4 juta 2,5 juta 4 orang 1,5 juta - -
12 3,5 juta 2 juta 4 orang 1,5 juta - -
13 3,5 juta 2,1 juta 3 orang 1,4 juta - -
14 3 juta 1,6 juta 3 orang 1,4 juta - -
15 3 juta 1,4 juta 4 orang 1,4 juta - -

Sumber: hasil wawancara petani (27-31 oktober 2012)

Berdasarkan Tabel 4.15 tentang aset keuangan, dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan rata-rata petani begitu rendah dengan aset 
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Rp.2.000.000,00–Rp.3.500.000,00 mendapatkan laba antara 

Rp.1.000.000,00–Rp.2.600.000,00. Dengan pendapatan tersebut petani 

harus menghemat untuk menghidupi 3-4 bulan kedepan. Itu berarti petani 

hanya menggunakan Rp. 300.000,00 – Rp. 850.000,00 menurut petani 

dengan pendapatan tersebut dinilai tidak cukup karena untuk mencukupi 

anggota keluarga yang jumlahnya antara 2 – 6 orang.

Peran istri dalam keluarga petani di Desa Bulung Cangkring sangat 

membantu perekonomian keluarga. Rata-rata istri petani bekerja menjadi 

buruh pabrik rokok dengan upah harian sebesar Rp. 20.000,00- Rp. 

25.000,00 per hari, tergantung dari banyaknya perolehan borongan yang 

mereka dapat.

f. Kerentanan Sumber Daya Sosial

Aset sosial adalah salah satu aset yang ada di dalam kehidupan 

petani di Desa Bulung Cangkring. Aset sosial ini terdiri dari beberapa 

komponen antara lain, organisasi kemasyarakatan, sanak saudara dan rasa 

kekeluargaan antar petani. Komponen-komponen ini diharapkan akan 

memberikan dukungan saat petani mengalami keadaan krisis. Berikut akan 

diuraikan tentang komponen dari aset-aset sosial yang ada di Desa Bulung 

Cangkring dalam bentuk tabel rekap aset sosial (Tabel 4.16).
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Tabel 4.16 Tabel Sumber Daya Sosial

Informan

Sumber Daya Sosial

Keikutsertaan dalam 
organisasi pertanian

Aturan masyarakat 
tentang pertanian

Keikutsertaan dalam 
penyuluhan

Keikutsertaan dalam 
Organisasi masyarakat

Pihak yang 
diandalkan saat 

krisis
Kendala

1 Gapoktan Pompanisasi Pernah (pengguanaan 
pupuk berimbang)

Ya, sebagai ketua RT Tidak ada Gapoktan tidak 
mengakomodasi kendala 
di lapangan

2 Gapoktan
BPL
P3A

Pompanisasi Pernah (PPL) - Saudara, teman

3 Gapoktan Pompanisasi Pernah (PPL) - Tidak ada
4 Gapoktan Pompanisasi pernah - Saudara 
5 - Pompanisasi - - Sudara 
6 - Pompanisasi pernah - Saudara 
7 Gapoktan Pompanisasi Pernah Ya, ladu Saudara 
8 - Pompanisasi Pernah - Saudara Pompanisasi kurang 

efektif
9 - Pompanisasi - - Saudara, 

tetangga
10 - Pompanisasi

Darma tirta
pernah - -

11 Gapoktan Pompanisasi - - Saudara 
12 Gapoktan Pompanisasi pernah - Saudara
13 Gapoktan Pompanisasi pernah - Saudara
14 Gapoktan Pompanisasi - - Saudara, 

tetangga, teman
15 Gapoktan Pompanisasi - - Tetangga, teman

Sumber: hasil wawancara petani (27-31 Oktober 2012)
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1) Organisasi pertanian

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian melalui 

wawancara kepada petani, sebagian besar petani di Desa Bulung 

Cangkring mengikuti organisasi pertanian berupa GAPOKTAN, peran 

organisasi ini lebih banyak bergerak dibidang penyuluhan dan sebagai 

tempat menampung keluh kesah petani, sarana diskusi dan usulan dari 

masyarakat petani. Organisasi pertanian lainya seperti BPL dan P3A 

hanya diikuti oleh sebagian kecil petani di Desa Bulung Cangkring

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2) Aturan-aturan dari masyarakat dibidang pertanian

Selain oraganisasi resmi, ternyata petani di Desa Bulung 

Cangkring juga mempunyai aturan yang secara mandiri dibuat untuk 

kepentingan bersama. Aturan yang dimaksud adalah pompanisasi 

kegiatan dari pompanisasi ini bergerak dibidang pengairan dimana 

secara operasional dilakukan swadaya oleh masyarakat. Adapun 

aturan dalam pompanisasi ini dikenal dengan istilah “moro enem”. 

Moro enem artinya adalah apabila dalam pelaksanaan pompanisasi 

berhasil maka 6 bagian untuk petani 1 bagian  untuk kegiatan 

operasional pompanisasi. Tetapi untuk pompanisasi ini hanya diikuti 

sebagian kecil petani yang ada di Desa Bulung Cangkring.

3) Keaktifan petani dalam penyuluhan

Dalam hal keaktifan mengikuti penyuluhan tentang pertanian, 

Petani di Desa Bulung Cangkring tergolong rendah, rata-rata pernah 
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mengikuti penyuluhan tetapi hanya 1 kali bahkan ada yang belum

pernah mengikuti penyuluhan.

4) Organisasi non pertanian

Keaktifan petani di Desa Bulung Cangkring untuk mengikuti 

organisasi kemasyarakat juga sangat rendah. Untuk Organisasi non 

Kemasyarakatan hanya didikuti kaum pemuda dan masyarakat yang 

bekerja disektor non pertanian. Hal ini menandakan bahwa Petani di 

Desa BulungCangkring hanya aktif diorganisasi bidang pertanian saja.

5) Pihak yang diandalkan

Pihak yang diandalkan dalam hal ini adalah seseorang yang 

mampu memberikan bantuan berupa keuangan untuk mencukupi 

kebutuhan petani disaat mengalami krisis. Kebanyakan pihak yang 

diandalkan oleh petani adalah sanak saudara, teman dan tetangga 

dengan catatan bahwa yang diandalkan ini mempunyai pekerjaan di 

luar sektor pertanian seperti PNS dan pegawai swasta.

g. Kerentanan Sumber Daya Fisik

Peneliti menggolongkan aset fisik menjadi 2 bagian yakni aset fisik 

yang bersifat umum dan aset fisik yang berupa pribadi. Penggolongan ini 

agar tidak terjadi salah dalam pemahaman aset fisik. Berikut ini akan 

dijabarkan mengenai aset apa saja yang termasuk aset fisik.
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1) Alat pertanian

Alat pertanian merupakan aset fisik dasar yang harus dimiliki 

seorang petani. Rata-rata petani di Desa Bulung Cangkring 

mempunyai alat-alat pertanian yang masih sederhana berupa cangkul, 

garu, tanki semprot, sabit, luku (sejenis alat untuk mengolah lahan 

pertanian yang dioperasikan secara manual dengan bantuan kerbau 

sebagai penarik alat tersebut), dan sekop. Aset yang berupa alat 

pertanian ini masuk dalam kategori aset fisik yang bersifat pribadi.

2) Alat transportasi

Alat transportasi yang digunakan petani untuk pergi ke sawah 

mereka adalah sepeda dan motor yang kondisinya sudah tua. Alat 

transportasi tersebut hanya dipakai jika musim kemarau, karena 

dimusim penghujan alat transportasi tersebut tidak dapat digunakan 

karena kondisi jalan yang becek dan bahkan terendam banjir. Untuk 

itu pada musim penghujan mereka lebih memilih berjalan kaki dan 

selanjutnya menggunakan perahu tradisional sebagai alat transportasi.

Bagi petani yang mempunyai lahan pertanian yang jauh tetap 

menggunakan sepeda sebatas dimana jalan tersebut dapat dilalui, jika 

jalan sudah tidak dapat dilalui lagi selanjutnya sepeda ditinggal dan 

petani melanjutkan perjalanan ke sawah dengan berjalan kaki.

3) Orbitasi rumah petani ke sawah, pasar desa, dan pasar kecamatan

Orbitasi sangat dipertimbangkan dalam aset fisik ini, 

dimungkinkan jarak rumah dengan fasilitas umum sebagai sarana 
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pendukung penghidupan sangat berpengaruh terhadap  biaya dan 

waktu tempuh petani untuk memasarkan hasil-hasil pertanian saat 

panen dan hasil tangkapan ikan pada saat musim penghujan. 

Untuk mengetahui hasil wawancara kepada petani tentang 

jarak orbitasi dari rumah ke sawah dan pasar, selanjutnya akan 

ditampilkan data dalam Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17 Tabel Orbitasi Rumah Petani Terhadap Sawah dan Pasar

informan
Orbitasi

Rumah ke sawah Rumah ke pasar desa
Rumah ke pasar 

kecamatan
1 4000 m 800 m 3000 m
2 2500 m 500 m 2500 m
3 3000 m 900 m 3000 m
4 3500 m 500 m 3000 m
5 2500 m 700 m 3500 m
6 1500 m 1200 m 4000 m
7 5000 m 900 m 3000 m
8 1500 m 200 m 2000 m
9 3000 m 1000 m 3000 m
10 3000 m 500 m 2500 m
11 3500 m 700 m 2000 m
12 2500 m 700 m 2000 m
13 1500 m 700 m 2000 m
14 3000 m 800 m 3000 m
15 2000 m 800 m 3000 m

Sumber: data primer hasil wawancara dengan petani

4) Status kepemilikan rumah dan tanah

Rata-rata kepemilikan tanah dan rumah yang di tempati petani 

adalah resmi milik pribadi dan bersertifikat. Kepemilikan tanah dan rumah 

yang berstatus pribadi memberikan rasa aman dan tenteram kepada petani, 

sehingga petani tidak mempunyai tanggungan tambahan berupa membayar 

kontrak atau sewa atas rumah dan lahan yang mereka tempati saat ini.
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4. Upaya-Upaya Petani Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup

Upaya atau strategi yang ditempuh petani selama lahan mereka 

tergenang banjir adalah upaya untuk bertahan hidup dalam arti memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Petani pasrah menerima keadaan genangan banjir yang 

melanda lahan mereka dan tidak dapat berbuat banyak. Upaya-upaya ini 

terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

a. Beralih Mata Pencaharian Menjadi Buruh Bangunan

Bagi sebagian petani alternatif menjadi buruh bangunan merupakan 

pilihan yang dirasa tepat mengingat keterbatasan pengetahuan. Biasanya 

pilihan ini akan mereka tempuh pada musim kemarau yang mengakibatkan 

lahan pertanian kering, alasan lain pada musim kemarau serangan hama 

lebih terasa efeknya seperti hama tikus dan burung pipit “emprit”. Pada 

kondisi seperti ini petani lebih memilih untuk tidak menggarap lahan 

pertaniannya karena takut akan resiko yang dihadapi (Gambar 11).

Gambar 11. Lahan tidur karena serangan hama tikus, Dukuh Kalidoro 
Kidul (Foto: Tito, 05/11/2012).
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Keterbasan modal dan kesulitan dalam irigasi menjadi alasan petani 

untuk tidak menggarap lahan mereka pada saat keadaan seperti ini. 

Menjadi buruh bangunan dirasa tepat karena hanya mengandalkan modal 

fisik dan resiko yang dinilai lebih kecil. Faktor yang lain adalah menurut 

petani justru pada saat musim kemarau banyak orang yang memanfaatkan 

untuk membangun rumah dan perbaikan-perbaikan karena tidak terkendala 

oleh hujan.

b. Beralih Mata Pencaharian Menjadi Pencari Ikan

Kondisi pertanian yang mempunyai kerentanan terhadap banjir 

memaksa petani di Desa Bulung Cangkring untuk dapat mempertahankan 

hidup dengan mencari keterampilan lain diluar bidang pertanian. 

Keterampilan petani di Desa Bulung Cangkring secara keseluruhan 

memiliki kesamaan yaitu membuat jaring, jala, membuat bubu dalam 

bahasa lokal setempat disebut dengan nama “wuwu”, membuat branjang 

atau anco, dan membuat krakat (Gambar 12). 

Gambar 12. Bentuk alih mata pencaharian (kiri, Dusun Karang Rowo), 
(kanan, Dusun Kalidoro Kidul), (Foto: Tito, 24/02/2013).
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Keterampilan petani di Desa Bulung Cangkring mendekati 

keterampilan dibidang perikanan. Hal ini terjadi karena lahan yang 

harusnya digunakan untuk bertani justru tergenang oleh banjir. Menurut 

Tabel 4.16 yang diperoleh dari Dinas Pertanian bidang pangan 

menyebutkan bahwa ketinggian genagan banjir mencapai 25-150 cm. 

Keadaan ini seolah memperlihatkan lahan yang tadinya adalah sawah 

berubah menjadi tambak atau rawa-rawa. Kondisi ini selanjutnya didukung 

dengan adanya ikan-ikan yang menyebar ke areal persawahan yang berupa 

genangan. Semua ikan yang ada di sini adalah ikan liar tanpa ada yang 

memeliharanya dan jenis ikan ini sangat beragam, antara lain ikan betik, 

ikan mujair, ikan nila, ikan emas dalam bahasa lokal disebut dengan nama 

“iwak tombro”, ikan lele, ikan wader limo pari, ikan gabus atau dalam 

bahasa lokal disebut dengan nama “iwak kutuk”, dan ikan sili.

Untuk memperjelas istilah-istilah hasil keterampilan petani berikut 

akan dijelaskan secara rinci mengenai bentuk dan cara menggunakannya.

Jaring adalah berupa anyaman senar yang dibentuk menyerupai net bulu 

tangkis dengan ukuran pori-pori tertentu untuk digunakan menanggkap 

ikan. Cara menggunakannya adalah dengan membentangkan di perairan 

fungsinya adalah sebagai penjerat ikan yang lewat dan kemudian 

tersangkut di jaring.

Jala adalah alat penangkap ikan serupa dengan jaring hanya saja 

mempunyai pori-pori yang lebih rapat, dan berbentuk kerucut yang sisi 

dasarnya diberi pemberat. Cara menggunakannya adalah dengan cara 
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melempar, saat dilempar jala akan berbentuk lingkaran dan perlahan akan 

mendasar karena diberi pemberat. Jadi prinsipnya menangkap ikan dari 

atas.

Bubu atau wuwu adalah alat perangkap ikan yang terbuat dari 

bambu yang dianyam berbentuk tabung dimana salah satu ujungnya 

berbentuk kerucut dengan ujung keluar dan disisi ujung lainnya bebentuk 

kerucut dengan ujung kerucut masuk kedalam tabung. Cara 

menngunakannya adalah cukup menaruhnya dialiran deras dan ikan akan 

terperangkap masuk kedalam bubu (Gambar 13).

Gambar 13. Salah satu alat yang digunakan mencari ikan (wuwu), Dusun 
Mijen Desa Bulung Cangkring (Foto: Tito, 24/02/2013).

Beranjang atau anco adalah alat penangkap ikan yang berbentuk 

menyerupai parabola, dimana dasar parabola ini terbuat dari jaring dengan 

ukuran diameter 1,5-2m. cara menggunakannya adalah mencelupkan 
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branjang ke dalam air dan sewaktu-waktu akan diangkat sehingga ikan 

akan tertangkap dari bawah (lihat Gambar 5 kiri).

Pada bentuk penghidupan ini istri mempunyai peraranan untutk 

memasarkan hasil tangkapan ikan jika hasilnya cukup banyak. Akan tetapi 

jika hasil yang ditangkap sedikit maka mereka akan mengkonsumsi sendiri 

hasil tangkapan tersebut (Gambar 14).

Gambar 14. Upaya istri petani membantu memasarkan hasil tangkapan 
ikan, Dukuh Kalidoro Kidul (Foto: Tito, 24/02/2013).

c. Menjadi Buruh Tani di Daerah lain

Bagi petani yang tidak memiliki kemamuan diluar pertanian, 

mereka akan pergi keluar daerah untuk menjadi buruh tani di desa lain 

yang tidak terkena banjir. Bagi mereka strategi ini sangat membantu 

mengingat datangnya musim penghujan daerah lain akan memanfaatkan 

keadaan ini sebagai musim tanam untuk padi. Atas dasar inilah kemudian

petani di Desa Bulung Cangkring memilih menjadi buruh tani di luar 

daerah mereka.
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d. Beradaptasi Dengan Kondisi Yang Ada

Keadaan krisis yang dialami petani berpengaruh kepada 

pendapatan yang minim. Untuk itu diperlukan langkah yang jitu dalam 

memanfaatkan uang yang ada agar hidup cukup dimusim penghujan yang 

menyebabkan genangan pada lahan pertanian mereka. Pola belanja dan 

konsumsi adalah salah satu strategi menghemat keuangan. Pada saat 

kondisi banjir, petani akan mengurangi jatah belanja berupa menguragi 

jenis-jenis bahan makanan. Pengurangan jenis makanan tersebut berlanjut 

ke pengurangan konsumsi. 

Untuk pengurangan konsumsi ini bermacam-macam penerepannya. 

Ada sebagian petani yang mengurangi porsi makan tetapi masih dalam 

jatah 3 kali sehari, ada petani yang mengurangi jatah makan 2 kali sehari 

tetapi porsi tetap, ada juga petani yang mengurangi jatah makan dan porsi 

yang ada. Hal ini tergantung banyaknya aset keuangan dan tanggungan 

keluarga yang ada.

B. PEMBAHASAN

1. Tingkat Kerentanan Petani

a. Sumber Daya Alam

Dalam studi kasus penelitian ini, dilihat dari segi aset alam (natural 

capital), ditandai dengan buruknya irigasi, sub aset ini dinilai dapat 

menimbulkan kerentanan terhadap petani berupa hasil produksi yang 
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kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan 

petani. 

Kondisi lahan pertanian yang rawan terhadap banjir  

mengakibatkan masa tanam dalam satu tahun kurang maksimal karena 

lahan pertanian hanya mampu ditananmi 1-3 kali dalam satu tahun. 

Kesuburuan lahan pertanian yang dianggap baik tidak didukung dengan 

kondisi alam dan irigasi yang baik, maka untuk kesuburan lahan ini tidak 

membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga tingkat 

kesuburan ini tidak begitu menonjol dalam mempengaruhi kemakmuran 

petani di Desa Bulung Cangkring.

b. Sumber Daya Manusia

Aset yang kedua adalah aset manusia (human capital), rendahnya 

pendidikan masyarakat petani yang hanya menempuh pendidikan berkisar 

SD sampai SMA, tetapi mayoritas petani di Desa Bulung cangkring hanya 

menempuh pendidikan sampai tamat SD. Kondisi ini menyebabkan petani 

memiliki pengetahuan yang terbatas dan sifat yang cenderung sulit untuk 

diarahkan, sehingga penyuluhan-penyluhan yang berasal dari dinas terkait 

kurang mendapatkan perhatian yang serius dari petani. 

Keterampilan dibidang pertanian yang dimiliki petani masih 

tergolong sederhana yaitu melakukan pembibitan, menyiapkan bibit, 

membuat pematang sawah, melakukan penyemprotan dan mencabuti 

rumput yang dianggap sebagai gulma, keterampilan ini sangat mendukung 

aset keuangan dalam hal mengurangi pengeluaran, keterampilan ini tidak 
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dianggap sebagai aset yang menimbulkan kerentanan karena keahlian 

petani yang bersifat kontinyu dan dampaknya yang baik terhadap aset 

keuangan. Pemasaranan masih melewati tengkulak karena dianggap 

praktis walaupun harga yang diberikan cukup rendah dengan harga yang 

seharusnya, tata cara penjualannya pun masih berupa bunga-bunga padi 

atau masih berupa padi yang belum dipanen sehingga penafsiran berat 

hasil harus sangat jeli, hal inilah yang kemudian dapat merugikan petani 

karena yang member penafsiran adalah pihak tengkulak. Pengolahan hasil 

panen hanya dilakukan jika harga gabah dianggap terlalu rendah oleh 

petani, sehingga petani akan membawa sendiri hasil panen dan 

mengolahnya secara sederhana hanya dengan menjemur padi sampai 

kering dan selanjutnya diserahkan kepada penggiling padi untuk kemudian 

diolah menjadi beras. 

Keterampilan di luar pertanian cukup bervariasi antara lain sebagai 

nelayan, buruh serabutan, dan buruh bangunan. Keterampilan ini adalah 

bentuk alih mata pencaharian petani di Desa BulungCangkring pada saat 

terjadi banjir pada lahan pertaniannya. Tingkat kesehatan mayoritas petani 

di Desa Bulung Cangkring tergolong baik, mereka mengatakan bahwa 

kesehatan adalah modal yang utama dalam kegiatan pertanian, untuk itu 

mereka senantiasa menjaga kesehatan dengan baik. Rendahnya pendidikan 

petani dapat ditutupi dengan lamanya pengalaman bertani antara 13-42 

tahun, dengan pengalaman tersebut petani sudah terbiasa dengan mengolah 

lahan pertaniannya, hanya saja karena pengandalkan pengalamanya itula 
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keadaan pertanian di Desa BulungCangkring masih berupa pertanian 

budaya, dimana menurut sebagian petani hal ini dianggap tidak efektif 

karena petani hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa menanam di 

musim tanam, untung dan rugi bukanlah poin utama ang dipertimbangkan. 

Penciptaan hari kerja petani tergolong baik, karena kebanyakan petani di 

Desa Bulung Cangkring mempunyai banyak waktu yang digunakan untuk 

kegiatan pertanian, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, dan 

pengecekan.

c. Sumber Daya Keuangan

Aset yang ketiga adalah aset keuangan yang meliputi pendapatan, 

tanggungan keluarga, tabungan dan pinjaman. Aset keuangan yang dinilai 

dapat menimbulkan kerentanan adalah petani tidak mempunyai modal 

uang untuk menggarap sawah mereka. Mereka mengandalkan pinjaman 

uang dari pihak luar seperti saudara, teman, organisasi, dan tetangga.

Tidak adanya modal yang cukup adalah akibat dari minimnya 

pendapatan yang dihasilkan oleh petani. Minimnya pendapatan ini akibat 

dari kurang maksimalnya hasil produksi pertanian yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kekeringan, hama tikus, dan banijr.

d. Sumber Daya Sosial

Aset yang keempat adalah aset sosial, kerukunan dalam kehidupan 

bermaysarakat adalah aset utama dalam aset sosial ini. Tingkat kerukunan 

dan kakompakan petani di Desa Bulung Cangkring sangat baik. 

Keikutsertaan petani dalam suatu organisasi hanya Gapoktan, jarang sekali 
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petani yang mengikuti organisasai non pertanian. Aturan-aturan yang 

muncul dari petani dalam lingkup pertnian adalah tentang pompanisasi, 

yaitu mengatur masalah pengairan dengan menggunakan alat pompa air 

yang dioperasionalkan secara swadaya oleh petani di Desa 

BulungCangkring. 

Rata-rata petani pernah mengegikuti penyuluhan, namun hanya 1-2 

kali saja, hal ini lah salah satu penyebab kurangnya informasi terkini 

bidang pertanian, namum bagi petani di Desa BulungCangkring 

pengalamanlah yang masih diutamakan dalam kegiatan pertanian. 

Kebanyakan petani mengandalkan saudara, teman, dan tetangga untuk 

melakukan pinjaman uang disaat krisis, dari pada meminjam uang di 

koperasi dan rentenir. Kendala aset sosial ini adalah kurang efektifnya 

pompanisasi yang ada karena tidak bisa menjangkau sawah yang lokasinya 

jauh dari saluran irigasi, serta Gapoktan dinilai kurang bisa 

mengakomodasi kendala-kendala yang ada di lapangan.

e. Sumber Daya Fisik

Aset yang terakhir adalah aset fisik yang meliputi, alat alat 

pertanian, alat transportasi, kondisi infrastruktur berupa jalan, dan status 

kepemilikan rumah serta tanah. Dilihat dari kepemilikan alat-alat pertanian 

yang sederhana dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanian di Desa Bulung

Cangkring masih menggunakan cara yang sederhana juga. Alat 

transportasi yang digunakan petani untuk pergi ke lahan pertaniannya 

adalah menggunakan sepeda dan motor pada saat musim kemarau, tetapi 
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pada musim penghujan petani akan berjalan kaki, sepeda, dan perahu. 

Pada musim penghujan petani di Desa Bulung Cangkring pergi kesawah 

untuk mencari ikan, karena dengan kondisi lahan pertanian yang terendam 

banjir diikuti dengan jumlah dan jenis ikan yang cukup melimpah di lahan 

pertanian mereka. 

Jarak tempuh rumah terhadap fasilitas umum dan sawah merupakan 

aspek yang perlu diperhitungkan. Jarak yang ditempuh dapat 

mempengaruhi besar kecilnya biaya, tenaga, dan waktu. Rata-rata petani di 

Desa BulungCangkring mempunyai akses yang mudah untuk pergi ke 

pasar Desa maupun Pasar kecamatan, dengan pertimbangan jarak yang 

tidak terlalu jauh yakni antara 500-1200m untuk ke pasar Desa dan 2000-

5000m untuk ke pasar Kecamatan. Dengan jarak yang cukup terjangkau 

tersebut di dukung juga dengan kondisi jalan yang baik maka dengan ini 

petani akan mudah dalam bermobilitas.

Berbeda dengan jarak antara rumah petani dengan sawah yang 

mereka garap berkisar antara 600-5000m. cukup jauh jika ditempuh pada 

saat musim penghujan karena harus bersepeda, jalan kaki dan menaiki 

perahu. Kondisi jalan yang menuju ke sawah juga berupa timbunan tanah 

yang akan mengalami kerusakan jika terkena air, bahkan akan tenggelam 

terkena banjir. 

Jika dilihat aset fisik tentang kepemilikan tumah dan tanah, 

diperkirakan tidak menimbulkan kerentanan, karena status rumah dan 

tanah yang ditempai oleh petani adalah hak milik yang disertai dengan 
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bukti sertifkat tanah. Tidak ada aset fisik yang berpotensi menimbulkan 

kerentanan, sarana dan prasarana yang cukup, serta kepemilikan rumah 

dan tanah yang sah membuat petani hidup lebih nyaman.

2. Bentuk Upaya Petani Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Latar belakang rendahnya pendidikan mengakibatkan petani tidak 

mempunyai pekerjaan yang layak, sehingga dengan pekerjaan yang digeluti 

selama ini dapat mudah terkena kerentanan. Rendahnya pendidikan juga 

berpengaruh terhadap wawasan dan pengetahuan petani serta sifat dan karakter 

yang susah untuk diarahkan. Faktor tersebut berlanjut kependaatan petani yang 

relatif kecil sehingga aset keuangan yang dimiliki sangatlah minim. Disaat 

kondisi alam memberikan dampak kepada petani, mereka harus berusaha 

mencari alternatif-alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bentuk dan ciri upaya penghidupan petani adalah beralih mata 

pencaharian yang sifatnya hanya mengandalkan modal fisik dan pengalaman 

seperti pekerjaan mencari ikan, buruh tani dan buruh bangunan. Alternatif ini 

dipilih karena petani tidak memiliki kemampuan keuangan dan wawasan untuk 

mencoba usaha yang lebih besar.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang disampaikan adalah berupa uraian untuk menjawab 

rumusan masalah sebagaimana telah tercantum di dalam BAB I, adapun 

kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat kerentanan petani yang tergolong sangat tinggi berada pada sumber 

daya alam dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya alam walaupun 

mempunyai nilai keberlanjutan pertanian berupa kesuburan tanah yang diakui 

petani, tetapi lahan tersebut tidak bisa digarap sama sekali saat musim 

penghujan tiba karena adanya banjir yang menggenangi lahan pertanian petani. 

Berdasarkan kondisi ini maka kegiatan pertanian di Desa Bulung Cangkring 

dinyatakan lumpuh. Lumpuhnya aktifitas pertanian ini akan menyebabkan aset 

lainnya tidak dapat dikelola dengan baik. Dapat diartikan juga bahwa aset alam 

merupakan aset paling pokok dari kehidupan petani di Desa Bulung Cangkring. 

Untuk tingkat kerentanan yang kedua terdapat pada sumber daya

keuangan, disaat sumber daya alam mempunyai potensi yang bagus petani 

tidak memiliki simpanan uang berupa tabungan, sehingga harus memperoleh 

modal dari pihak luar, walaupun selama ini ada pihak yang bisa diandalkan, 

namun keberlanjutan tentang pihak yang diandalkan ini diragukan mengingat 

mereka juga mempunyai kemungkinan mengalami krisis dan kebutuhan untuk 

memenuhi kehidupannya masing-masing.



95

Tingkat kerentanan yang ke-tiga berada pada sumber daya sosial rendahnya 

partisipasi petani dalam mengikuti organisasi baik pertanian dan non pertanian 

sangat redah. Keadaan ini memberikan dampak kepada petani berupa 

minimnya wawasan petani.

Tingkat kerentanan yang ke-empat berada pada sumber daya manusia. 

Rendahnya wawasan mengakibatkat petani di Desa Bulung Cangkring tidak 

dapat mengelola aset pada dirinya yang berupa kemampuan berfikir untuk 

menciptakan inovasi dan pemecahan masalah. Sebagian besar pemecahan 

masalah lebih mengandalkan fisik seperti menjadi buruh dan menjadi nelayan.

Tingkat kerentanan yang ke-lima adalah sumber daya fisik. Keadaan 

fisik yang ada memang menganggu aktifitas petani pada saat musim penghujan 

tetapi hal ini tidak memberikan dampak yang besar, mengingat pada musim 

penghujan petani tidak melakukan kegiatan pertaian. Keadaan yang 

diperkirakan dapat menimbulkan kerentanan adalah kondisi jalan yang rusak 

dan berupa tanah sehingga dapat menghambat aktifitas masyarakat.

2. Upaya-upaya yang dilakukan petani dalam menghadapi banjir lebih condong 

keupaya pemenuhan kebutuhan hidup, karena petani menerima dengan pasrah 

apabila lahan mereka tergenang banjir. Adapun upaya-upaya yang dilakukan 

petani adalah sebagai berikut:

a. Mengatur pola makan yang berupa mengurangi jatah konsumsi yang 

sebelumnya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari atau tetap 3 hari sekali 

namun porsinya berkurang dari biasanya dan jenis-jenis bahan makanan 
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seperti variasi makanan yang sebelumnya banyak menjadi sedikit karena 

kondisi keuangan yang sedang krisis.

b. Beralih mata pencaharian menjadi pencari ikan, buruh bangunan dan buruh 

serabutan.

c. Sebagian petani yang tidak memiliki keterampilan bidang pertanian, 

mereka akan menjadi buruh tani di Desa lain yang tidak mengalami banjir.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka berikut ada beberapa saran yang muncul, antara lain:

1. Untuk merubah pola pikir petani dari petani budaya menjadi agribisnis untuk 

meningkatkan hasil pertanian, hendaknya diberikan contoh terlebih dahulu 

sebagai perintis. Jika berhasil maka petani akan lebih percaya dan mudah 

diarahkan.

2. Untuk mengatasi kerentanan aset keuangan, hendaknya petani disediakan suatu 

wadah atau badan atau organisasi keuangan yang memiliki bunga ringan agar 

mempermudah petani dalam mendapatkan modal.

3. Menilai kondisi lingkungan yang rawan banjir dan lamanya genangan, perlu 

dicoba untuk diadakan percontohan alih fungsi lahan dari pertanian ke bentuk 

tambak.
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PEDOMAN OBSERVASI

IDENTIFIKASI TINGKAT KERENTANAN PETANI DI KAWASAN RAWAN 

GENANGAN BANJIR MELALUI PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOODS

(Studi Kasus: Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus)

Lokasi observasi adalah persawahan dan permukiman di Desa Bulung 

Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

1. Pengamatan Umum (untuk analisis domain)

Kondisi fisik dan sosial lokasi penelitian:

a. Perilaku masyarakat Desa Bulungcangkring

 Kegiatan sehari-hari (rutinitas)

 Pola pergaulan masyarakat (tingkat kerukunan antar masyarakat)

b. Kondisi permukiman di Desa Bulungcangkring

 kondisi lingkungan

 jalan

 rumah

2. Pengamatan Terfokus (untuk analisis taksonomi)

a. Perilaku petani di Desa Bulungcangkring

 Kegiatan petani

 Tingkat kerukunan antar petani

b. Keadaan areal pertanian.

c. Jenis tanaman pertanian.

Waktu observasi dilakukan 3 kali :

1. Observasi pagi

2. Observasi siang

3. Observasi sore
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HASIL OBSERVASI

Tanggal waktu Sasaran Observasi Keterangan
25 Oktober 
2012

Pukul 
10.07 
WIB

1. Jalan 
 Kondisi jalan utama Desa Bulung 

cangkring yang menghubungkan dengan 
Desa Bulung Kulon, Desa Jekulo, Desa 
sadang, dan jalan alternatif menuju PATI 
kondisinya sangat bagus.

 Keadaan jalan di Desa Bulung Cangkring 
yang menghubungkan antar dusun dalam 
keadaan baik dan merupakan jalan yang 
baru.

 Keadaan jalan di gang kondisinya rusak ada 
genangan air dan sebagian jalan di urung 
menggunakantanah.

 Keadaan jalan masuk ke dusun Mijen
kondisinya rusak karena pada pagi sampai 
jam 11.00 WIB gang tersebut di gunakan 
sebagai pasar (pasar puri, merupakan psar 
Desa Bulung Cangkring.

 Keadaan jalan yang menghubungkan 
permukiman warga dengan sawah 
kondisinya bagus rata, tersusun dari urugan 
tanah padas.

Pukul 
10.52 
WIB

2. Sungai  Keadaan sungai di sepanjang dusun mijen 
bersih tetapi keadaan air yang sedikit, alur 
sungai ini menuju ke areal pertanian, dan 
digunakan juga untuk prasarana irigasi.

 Keadaan sungai di dusun karang rowo 
terlihat kotor dengan warna air yang hitam, 
alur sungai ini menuju ke areal pertanian 
dan digunakan untuk saluran irigasi 
dimensi sungai lebih lebar dibandingkan 
dengan sungai yang ada di dusun mijen.

 Keadaan sungai di kalidoro kidul 
kondisinya kering dan di tumbuhi 
rerumputan pada dasar sungai. Sungai ini 
juga digunakan untuk irigasi.

 Keadaan sungai jeratun alirannya tidak 
terlalu besar dan keruh, di penuhi oleh 
tanaman enceng gondok.

Pukul 
13.00 
WIB

3. Sawah  Sawah di Desa Bulung Cangkring di dusun 
Mijen sebagian ada yang sudah di olah 
untuk ditanami kembali, semakin ke arah 
sungai jeratun kondisi sawahnya 
memprihatinkan, yakni dibiarkan saja 
sebagai lahan tidur yang ditumbuhi rumput.

 Keadaan sungai sebagai sarana irigasi 
aliran airnya sangat kecil.

26 Oktober 
2012

Pukul 
07.15 
WIB

4. Pasar  Pasar puri merupakan pasar Desa Bulung 
Cangkring yang letaknya di mulut gang 
masuk ke dusun Mijen. 
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 Jamoperasional pasar ini adalah mulai 
pukul 06.00 WIB- pukul 11.00 WIB.

 Barang yang diperjual belikan di pasar ini 
adalah jajan tradisional dan sembako. 
Bentuk pasar desa ini sanatlah sederhana.

 Penjual yang ada di pasar ini merupakan 
penduduk asli Desa Bulung Cangkring.

Pukul 
08.00 
WIB

5. Aktivitas 
masyarakat

 Pagi hari masih terlihat lalulalang 
masyarakat sekitar Desa Bulung Cangkring.

 Pekerjaan yang di geluti masyarakat Desa 
Bulung bervariasi, PNS, Buruh Pabrik, 
Petani. Terlihat dari pakaian yang 
dikenakan dan alat yang digunakan sebagai 
penunjang pekerjaan.

 Untuk Dusun mijen, karang rowo, Kalidoro 
kidul terlihat banyak bapak-bapak yang
masih beraktivitas di rumah. Mereka 
merupakan petani yang sedang tidak 
ercocok tanam karena lahan yang tidur.

Pukul 10. 
15 WIB

6. Kegiatan dan 
kegiatan  di 
sekitar areal 
pertanian.

 Terlihat sebagian kecil petani yang 
mengolah lahan untuk persiapan musim 
tanam.

 Ada aktifitas pemanenan tebu yang masih 
muda, untuk dijadikan bibit, dikhawatirkan 
akan tergenang banjir jika di tunggu 
samapai tebu tua.

 Terdapat kandang bebek petelur yang 
dijadikan petani sebagai mata pencaharian 
sambilan.

Pukul 
15.30 
WIB

7. Aktivitas 
masyarakat

 Terlihat beberapa masyarakat bersantai dan 
mengobrol dengan tetangga di 
angkruk,teras, dan lincak.

 Tidakada aktivitas yang menyagkut tentang 
pekerjaan.

Pukul 
20.00 
WIB

8. Aktivitas 
Masyarakat

 Terdapat semacam kelompok-kelompok 
kecil dari bapak-bapak yang terlihat sedang 
mengobrol dengan tetanga. Keadaan ini 
hampir merata di Desa Bulung Cangkring.

27 Oktober 
2012

Pukul 
07.00 
WIB

9. Aktivitas 
petani

 Sebagian kecil petani yang terlihat di areal 
persawahan

 Aktivitas petani yang ada di sawah sebatas 
mencangkul lahan pertanian

Pukul 
11.00 
WIB

10. Aktivitas 
Petani

 Tidak ada aktivitas petani di lahan areal 
persawahan

Pukul 
16.00 
WIB

11. Aktivitas 
petani

 Terlihat ada aktivitas pengairan berupa 
menyedot air sungai dari sungai 
menggunakan Diesel, dengan cara menutup 
saluran air(ditambak) agar air mengumpul.

28 Oktober 
2012

Pukul 
07.00 
WIB

12. Aktivitas 
Petani

 Tidak ada aktivitas pertanian

Pukul 
11.00 

13. Aktivitas 
Petani

 Tidak ada aktivitas pertanian
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WIB
Pukul 
16.00 
WIB

14. Aktivitas 
petani

 Tidak ada aktivitas pertanian

29 Oktober 
2012

Pukul 
07.00 
WIB

15. Aktivitas 
petani

 Terlihat kegiatan petani membuat sepetak 
lahan untuk erala persemaian.

Pukul 
11.00 
WIB

16. Aktivitas 
petani

 Tidak ada aktivitas pertanian

Pukul 
16.00 
WIB

17. Aktivitas 
petani

 Terlihat petani membersihkan saluran 
irigasi yang kering (kalenan).

24 Februari 
2013

Pukul 
15.33 
WIB

18. Kondisi jalan 
di areal 
pertanian

 Lahan pertanian di Dukuh Mijen terlihat 
rusak dan becek dan sulit dilalui kendaraan, 
kedaraan yang bisa lewat hanya sepeda.

 Keadaaan ujung jalan terendam air 
genangan banjir.

Pukul 
15.34
WIB

19. Lahan 
pertanian

 Di Dusun Mijen terdapat lahan pertanian 
yang ditanami padi kondisinya tergenang 
air 

 Di Dusun Karang Rowo terdapat tanaman 
padi yang rusak akibat dari genangan banjir

Pukul 
15.44 
WIB

20. Aktivitas  Di Dusun Karang Rowo terlihat seorang 
sedang menggembala bebek.

 Didusun Mijen terlihat seorang sedang 
mencari ikan dengan cara menyetrum.

 Di Dusun Karang Rowo terlihat sorang 
sedang mencari ikan dengan alat 
anco/branjang.

Pukul 
16.21 
WIB

21. Aktivitas  Terlihat beberapa istri dari petani menjual 
hasil tangkapan ikan di Dusun Kalidoro 
Kidul.

 Terlihat seorang petani menggunakan 
perahu untuk mencari ikan dengan cara 
menjaring, di areal pertaian Dukuh 
Kalidoro Kidul.
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PEDOMAN WAWANCARA

IDENTIFIKASI TINGKAT KERENTANAN PETANI DI KAWASAN RAWAN 

GENANGAN BANJIR MELALUI PENDEKATAN SUSTAINABLE 

LIVELIHOODS

( Studi Kasus: Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus)

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Bulung Cangkring Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus

B. Identitas Informan

1. Nama :

2. Umur :

3. Alamat :

4. Pendidikan :

5. Pekerjaan/jabatan :

C. Pertanyaaan

1. Modal/aset penghidupan (livelihood)

a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 

anda?

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 

kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 

produktivitasnya (kesuburan)?

5) Dalam satu tahun berapa kemampuan produksi yang dapat 

dihasilkan?

b. Aset Manusia (human capital)
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1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 

keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 

tidak melakukan kegiatan bertani?

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 

pertanian?

c. Aset keuangan (financial capital)

1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 

jawab anda?

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 

atau rugi?

7) Apakah anda memiliki tabungan?

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 

anda miliki?

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 

pertanian?

d. Aset Sosial (social capital)

1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
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2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 

irigasi?

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 

apa anda dalam organisasi tersebut?

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 

krisis?

e. Aset Fisik (physical capital)

1) Peralatan/teknologi apa yang anda miliki sebagai sarana 

pendukung kegiatan pertanian?

2) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

3) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?

4) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?

5) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?

6) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?

7) Berapa jarak rumah anda ke sawah?

8) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 

pribadi, sewa, atau yang lain?

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir

1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 

mata pencaharian yang baru?

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 

kebutuhan hidup?

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
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8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 

banjir?

2. Perangkat desa

a. Bagaimana pola hidup petani di Desa Bulungcangkring?

b. Bagaimana keadaan sosial petani di Desa Bulungcangkring?

c. Bagaimana tingkat kerukunan antar petani di Desa 

Bulungcangkring?

d. Apakah organisasi masyarakat di bidang pertanian berjalan dengan 

baik?

3. Ketua GAPOKTAN

a. Apa sarana dan prasarana yang digunakan petani di Desa 

Bulungcangkring untuk kegiatan pertanian?

b. Bagaimana kegiatan pertanian di Desa Bulungcangkring?

c. Bagaimana petani Desa Bulungcangkring mengolah hasil 

pertaniannya?

d. Bagaimana petani Desa Bulungcangkring memasarkan hasil 

pertaniannya?

e. Bagaimana kondisi perekonomian petani di Desa Bulungcangkring?

f. Bagaimana kondisi sosial petani di Desa Bulungcangkring?

g. Bagaimana tingkat kerukunan petani di Desa Bulungcangkring?

h. Bagaimana keaktifan petani di Desa Bulungcangkring untuk 

mengikuti organisasi GAPOKTAN?

i. Bagaimana strategi petani dalam menghadapi genangan banjir pada 

areal pertaniannya?
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HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Identitas Informan 1
Nama : Rohnan
Umur : 45 tahun
Alamat : dukuh mijen, RT 2/RW 12
Pendidikan : SLA
Waktu wawancara : 27 Oktober 2012, pukul 16.13 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani, buruh karyawan swasta, Ketua RT

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: keadaan irigasi kurang baik
“irigasi teng sawahe kulo niku kirang sae mas, kirang saene 
nggih banyu kadang tekan kadang ora, nek wayah udan niku, 
kalen-kalen kagem saluran banyu malah do puleh mas”

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 1 Ha

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun hanya mampu 2 kali tanam, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur
“nek jan-jane nggih subur, tapi masalahe nggih niku wau 
irigasine kirang sae nek wayah ketigo angel banyu, nek mpun 
rendeng malah gentos kelem banyu”

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 3,5 ton, niku nek keadaane awon

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SLA (setingkat SMA)
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembenihan bibit
“mggih namung nyebar wineh niku ah mas, nek garap sawah 
nggih kengkenan tiyang”

3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak
“nek nyade pari mangke sampun diparani bakul teng sawah 
mriko, niku nek regine sae... nek gabahe anjlok nggih dibeto 
wangsul piyambak dienggo cepak-cepak dewe”

4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 
anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: ya, dijemur, digiling



108

“nggih mas nek pas regine murah, ngolahe nggeh mung di 
pepe teng njawi mriku, nek sampun nggih diselepke teng 
daerah njojo mriko”

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: karyawan swasta
“ek kulo niku nggih nyambut damel teng pabrik mas, dados 
garap sawah niku sebagai sampingan, lha sawahe mboten 
saged dicagerke kok”

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: mboten wonten

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 30 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: “nek parine dereng medal nggih seminggu ping kalih, 
tapi nek mpun medal parine nggih bendinten teng sawah”

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1 juta 
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: “nek namung ngandalke angsale tani nggih mboten 
cukup, tapi ulo kan nyambi teng pabrik”

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 5 anggota, saya, istri, orang tua, dua anak

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 3 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: laba mepet
“wah kadang nggih untung, kadang nggih rugi, malah 
kadang balik modal, nek kerepe nggih untung tapi nggih niku 
wau, untunge mepet”

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada



109

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, garbu, tangki semprotan
“wah jenenge wong tani niku alate nggih ngoten mawon mas, 
kados pacul, garbu, tangki semprot”

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan
“gapoktan niku kirang mengakomodasi kendala teng 
lapangan, kulo sampun usul bola-bali kalih ketuane kagem 
rapat bahas masalah pemikirane petani mriki seng tasih 
budaya bade di arahke teng petani agribisnis, terus masalah 
isu takhayul masalah tikus mas seng turene tikus niku enten 
seng angon, terus disebar teng mriki amargi serik kalih tiyang 
mriki”

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah masalah penggunaan pupuk

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: ketua RT

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: tidak ada
“kulo niki teng mriki mboten gadah sederek, nek pas mepet 
nggih ngampil arto teng pabrik kulo, kadang nggih teng 
pabrike ibuke”

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: motor
“nggih mbeto motor elek-elekan niku mas, kadang nggih 
nyepeda nek wonten sarengane”

2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 
sawah?
Jawab: berjalan kaki, naik perahu
“nek banjir dalane kelem nggih mbeto prahu, tapi nek 
namung becek nggih kadang nyepeda sak dugine terus 
mlampah”

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: sae, tapi kurang dirawat

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 800 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
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Jawab: 3 kilometer
6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?

Jawab: 4 kilometer
7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 

pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: nggih pribadi, nggene kulo piyambak

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: ___
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: dijemur, digiling
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: nggih leren mas, dados buruh kagem nyukupi 
bendinane

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: buruh karyawan swasta

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: diupayakan cukup

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang mencukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: pola konsumsi tetap, sudah dibiasakan berhemat

Identitas Informan 2
Nama : Rohman
Umur : 43 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT2/RW12
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 27 Oktober 2012, pukul 17.12 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: kurang lancar

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: ping loro pari terus
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4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: nek keadaane elek metune mung 1,3ton kadang malah 
ora tekan

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: nyebar wineh, ndaud, matun, mpopok galeng
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: wes diparani bakul neng sawah (tengkulak)
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dipepe kasi garing, nak uwis diselepke

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: nek pas sawahe kelem kae yo golek iwak, kadang dadi 
buroh, sak entuke

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: ora ono

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 30 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: seminggu peng 3

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: ora mesti kadang 1 juta, kadang kurang, oy antarane 1 
juta

2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 
terpenuhi?
Jawab: dicukup-cukupke

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 6 anggota, kulo, bojo kulo, wong tuwo 1, anak 3

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: mboten wonten

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: kurang luwih 2  juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
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Jawab: nggih untung tapi niku wau, mepet
7) Apakah anda memiliki tabungan?

Jawab: mboten wonten
8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 

anda miliki?
Jawab: ___

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: pacul, semprotan

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan, BPL, P3A

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: saking PPL

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: ___

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: dulur-dulur, konco

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda onthel
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: nyepeda sak tutuke terus mlaku

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: sae

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 500 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2,5 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 600meter

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: nggone dewe

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dipepe, terus di diselepke
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
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3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
Jawab: ___

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: nggih leren mas, dados buruh kagem nyukupi 
bendinane

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: buru, karyawan swasta

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: di cukup-cukupke

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang cukup, sembarange mepet mas

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: nggih ajeg mas, sampun dibiasake ngirit

Identitas Informan 3
Nama : Kadiru
Umur : 48 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT1/RW12
Pendidikan : SPMA
Waktu wawancara : 27 Oktober 2012, pukul 18.43 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: nggih lumayan sae

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 1 Ha

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: setahun namung ping kalih, pari kaliyan hortikultura

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: nek sawahe niku jan-jane subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 3 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: lulus SPMA
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: namung nyebar wineh
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?
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Jawab: mpun dipurugi bakul teng sawah
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: nggih namung dipeme, diselep

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: pados ulam

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: mboten wonten

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 27 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: nek teng sawah niku nggih seminggu ping 3, nek 
wayah pari nggih bendino

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1,5 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kirang cukup nek ngandalke niku, nggih mbok wedok 
ngewangi nyambut damel teng pabrik

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 5 anggota, kulo, estri kulo, tiyang sepuh, putro kalih

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: mboten wonten

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 5 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung tapi mepet

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: mboten wonten

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: ___

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: pacul, garbu, semprotan, sabit

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
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Jawab: Gapoktan
2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 

irigasi?
Jawab: Pompanisasi

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: nate PPL masalah pemakaian pupuk

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: ____

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: ____

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: mbeto sepeda onthel
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: sepeda onthel

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: dalane sae nek ketigo ngeten, mangke nek rendeng 
nggih matol-matol

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 900 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: di peme ngantos garing terus di selepke
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: ___
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: pados ulam mas, lha wong sawahe mboten saged 
ditanduri

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: pados ulam

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
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Jawab: kirang cukup, akhire nggih prihatin, ngirit
7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?

Jawab: kurang cukup, sembarange mepet mas
8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 

banjir?
Jawab: manut kaanan mas, nek pas ono nggih rade enak, nek 
pas ora ono nggeh sak anane.

Identitas Informan 4
Nama : Sumano
Umur : 45 tahun
Alamat : Dukuh Karang Rowo RT1/RW15
Pendidikan : SD
Waktu wawncara : 28 Oktober 2012, Pukul 16.48 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: irigasine kirang sae

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 1 Ha

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: setahun namung sepindah, ditanduri pari

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur, tapi nek ketigo niku garing, mangke nek 
rendeng malah kelem toya

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 3 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: nyebar wineh, mopok galeng, ndaut, nyiang
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: dipurugi bakul teng sawah
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dipeme sitik-sitik terus diselepke

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: dados karyawan swasta

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat tapi kadang-kadang mboten kuat panas-panas
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7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: mboten wonten

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 22 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: seminggu ping 3

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: nggih cukup tapi mepet

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 2, kulo kaliyan ibune

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: mboten wonten

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 4 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: kadang ruginek pas musim tikus kalih banjir, nek 
mboten dipangan tikus nggih kelem, nek medal hasile malah 
mepet  

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: mboten wonten

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: ___

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: pacul, sabit, traktor

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: ___

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: ___
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5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: nggih sederek-sederek kulo

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: mbeto motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: mlampah dugi nggen prau terus praon ngantos dugi 
sawah

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: wah dalane kirang sae, namung lemah bruk-brukan 
padas

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 500 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3,4 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: nggene kulo piyambak

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: namung dipeme terus diselepke
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: dipurugi bakul teng sawah
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: nggaru, ngluku, mopok galeng
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: nggih ngaggur, sawahe mboten kenging di garap

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: madosi ulam ngagem jaring, kadang nggih nganco

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kirang cukup, wong mboten banjir mawon mepet kok

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang cukup

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: nggih ngirit, maeme kadang dikirangi kadang ibune 
nek blonjo nggih mboten katah kantun manut sak wontene 
duwit ingkang saged dicakno
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Identitas Informan 5
Nama : Ami
Umur : 50 tahun
Alamat : Dukuh Karangrowo RT2/RW 15
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 28 Oktober 2012, pukul 18.34 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: irigasi sae mas

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: setahun saged ping 3, pari-pari-palawija

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur, ngadem pupuk mboten patos katah taneman 
mpun sae

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: nyebar wineh,nyiangi bibit, ndaut, mopok galeng
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: nggih lewat bakul seng numbas teng sawah
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dipepe nek sampun garing terus diselepke, tapi nggih 
kedik-kedik wong latare mboten wiyar

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: madosi ulam ngagem jaring, mbranjang/nganco, 
kadang nek kutuke akih nggih ngrawe

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: mboten wonten

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 13 tahun
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9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: nek dereng medal parine ping 3 tapi nek mpun medal 
parine nggih mbendino

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kirang cukup

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 anggota, kulo, estri kulo, putro kalih

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: mboten wonten

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung tapi mepet

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: mboten wonten

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: ___

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: pacul, semprotan, disel kagem mompo banyu

d. Aset Sosial (social capital)
6) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab:___

7) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi angsal moro 6

8) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab:___

9) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab:___

10) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: sederek-sederek kulo, niki kadang nek kepepet nggih 
ibune ngampil teng pabrik

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?
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Jawab: motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: baeto (perahu)

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: mpun sae

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 700 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3,5 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 2,5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: nggene kulo piyambak

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dipeme ngantos garing terus di selep
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: dipurugi bakul teng sawah
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: nyebar wineh, nyian, ndaud, mopok galeng
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: nganggur

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: pados ulam kagem disade kalih di masak piyambak 

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: nggih sampun cukup tapi mepet

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang cukup

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: nggih ningali duwit, nek mepet nggih di irit-irit 
blanjane

Identitas Informan 6
Nama : Aripin
Umur : 37 tahun
Alamat : Dukuh Karangrowo RT3/RW15
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 28 Oktober 2012, pukul 19.15 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
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a. Aset Alam (Natural Capital)
1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 

anda?
Jawab: irgasi sae

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 3 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: setahun ping kalih pari sedanten

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 2,4 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: matun, nyiang, nyebar wineh, mopko galeng
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak (mendatangi kesawah)
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dijemur,diselep

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan, buruh bangunan, buruh serabutan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 10 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: setiap hari kesawah

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1,6 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: mepet, kurang cukup

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 
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4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,4 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, tangki semprot

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: tidak pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: sepeda, jalan kaki “nyepeda sak tekane nek wes 
mentog sepedane ditinggal terus mlaku ring sawah”

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 1,2 kilometer

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 4 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 1,5 kilometer



124

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dijemur sampai kering, diselep
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak yang mendatangi lahan pertanian 
kalau harga bagus, kalau harag rendah diolah sendiri

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
Jawab: pembibitan, penyiangan, matun, mopok galengan

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: ngaso, sawahe ora keno digarap

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: golek iwak, kuli bangunan, seraburan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: di cukup-cukupke

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: cukup tapi nggih mepet

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: tetap wis  biasa irit

Identitas Informan 7
Nama : Soleh
Umur : 60 tahun
Alamat : Dukuh Karangrowo RT1/RW15
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 16.14 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: kirang sae, bangyune angil nek pas wayah ketigo

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 6 kotak, seg saged di garap namung 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: ping kalih, pari kalih jagung

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur
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5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD (tidak tamat)
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: nyebar wineh, nyiang, ndaut, mopok galeng
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: di parani bakul teng sawah
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dipeme garing terus diselep

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: nggih namung ngingu kebo

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: mboten wonten

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 30 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: kadang seminggu ping pindo, kadang seminggu ping 4, 
delok kaanane awak.

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1,5 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang terpenuhi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 5 anggota, kulo, estri kulo, anak, menantu, cucu

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 3,5 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: kadang rugi, kadang balik modal, kadang untung 
mepet

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada
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8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: pacul, sabit, semprotan, luku (alat tradisional untuk 
mengolah sawah yang ditarik kerbau)

d. Aset Sosial (social capital)
6) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

7) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

8) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah

9) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak

10) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: naik motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: jalan kaki

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: cukup bagus

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 9meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dijemur samapi kering, diselep (mengolah hasil 
pertanian dilakukan secara sedikit-sedikit)

2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
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Jawab: mopok galeng (membuat pematang sawah)
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: menganggur

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: tidak ada, hanya mengembala kerbau

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang tercukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menghemat, disesuaikan keadaan keuangan

Identitas Informan 8
Nama : Kuwato
Umur : 39 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT2/RW12
Pendidikan : SMA
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 16.47 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani, Perangkat Desa/Ladu

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: kurang baik

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 3 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: 1 tahun 1 kali padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 2,5 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SMA
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembibitan
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
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4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 
anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: ya kalau harga gabah sedang anjlog, gabah  dijemur 
sampai keringkemudian digiling untuk dipisahkan antara 
beras dengan kulitnya

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: keterampilan diluar pertanian tidak ada, tapi saya 
merangkap sebagai ladu pendapatan yang didapat dari ladu 
hanya mendapat jatah sawah bengkok, itupun tidak bisa 
digarap secara maksimal kerane terkendala banjir dan hama 
tikus

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 14 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: kalau pas musim tanam ya seminggu tiga kali, tapi 
nanti kalau sudah waktunya padi menguning ya setiap hari 
pergi kesawah untuk mengecek

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: kalau pendapatan ya naik turun tergantung hasil 
panen, nek rata-rata ya sekitar 1,9 juta

2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 
terpenuhi?
Jawab: dari hasil itu ya kurang mencukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 anggota keluarga, saya, istri, dan dua orang anak

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: modalnya sekitar 2,1 karena luas tanah saya 3 kotak, 
biaya modal per kotaknya 700rb

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: kadang rugi kalau pas waktu panen malah banji, pas 
tidak banjir malah diserang tikus , kadang sering untung tapi 
mepet

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada
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8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, sekop, tangki semprot

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6, tapi pompanisasi kurang efektif 
karena hanya sawah-sawah tertentu yang bisa mendapat air, 
biaya operasionalnya juga mahal sekali pompa

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: ya saya sebagai ladu, yang tugasnya mengatur aliran 
irigasi untuk pertanian di desa

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: jalan kaki dan perahu

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: lumayan bagus kalo musim kemaarau, nannti kalau 
musim penghujan ya becek terus kalau ada banjir ya terendam

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 200 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 1,5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: ya, rumah pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: gabah  dijemur sampai keringkemudian digiling untuk 
dipisahkan antara beras dengan kulitnya
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2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
Jawab: tidak ada, semua di garap buruh tani saya hanya 
menyiapkan bibit dan persemaian

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: kalau sawah terendam banjir ya nganggur, paling 
mencari ikan di sawah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang tercukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: biasa tidak ada perubahan

Identitas Informan 9
Nama : Hariyanto
Umur : 50 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT3/RW11
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 17.25
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: keadaan irigasi kurang baik

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun hanya mampu 1 kali tanam padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1,7 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
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2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?
Jawab: pembenihan bibit, nyiang

3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 
anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: ya kalau harga padi jelek dan gagal panen karena padi 
terendam banjir, dijemur sampai kering kemudian dibawa ke 
penggilingan

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: ada, saya mempunyai penyakit diabetes, kadang 
merasa pusing dan tidak kuat

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 27 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: satu minggu 3 kali pergi kesawah

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 2 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kalau mengandalkan pendapatan dari hasil panen 
tidak cukup, tapi istri saya membantu pemasukan dengan 
bekerja di pabrik rokok dengan upah Rp. 20.000 perhari

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 3 orang, saya, istri, dan 1 anak

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung pas-pasan

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada
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9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, garbu, tangki semprot, sabit

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: tidak ada

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: tidak pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: jalan kaki, kalau jalannya terendam ya pinjam perahu 
teman yang punya untuk pergi kesawah

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik, sudah rata walaupun masih berupa urugkan 
tanah padas, tetapi kalau musim hujan ya rusak sulit dilewati 
kendaraan

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 1 kilometer

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dijemur sampai kering kemudian dibawa ke 
penggilingan

2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
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Jawab: saya mengolah ya tidak kuwat, untuk “nggaru” dan 
membuat pematang saya serahkan kepada buruh tani, saya 
hanya menyiapkan persemaian dan pemnyiapan bibit

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: tidak ada, pasrah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang mencukupi kebutuhan hidup, kadang dapat 
lumayan, kadang malah dapat sedikit cuma dimakan sendiri

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: kalau pas musim banjir ya ngirit, lha wong uang buat 
belanja saja kadang ada kadang tidak

Identitas Informan 10
Nama : Sutrisno
Umur : 32 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT1/RW12
Pendidikan : STM
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 18.25 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani dan Buruh

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: irigasi disawah kurang baik

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: 1 tahun 2 kali tanam, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: STM
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?
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Jawab: pembenihan,membuat pematang sawah, nyiang, ndaut
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak yang mendatangi langsung ke sawah
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: ya, kalau pas harga rendah ya milih di olah sendiri 
untuk digunakan sendiri, kadang ya di jual sedikit-sedikit, 
mengolahnya dijemur terus di giling

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: buruh bangunan, serabutan, mencari ikan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 14  tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: seminggu 3 kali pas musim tanam, kalau padi sudah 
mulai tua ya setiap hari pergi kesawah untuk pengecekan 
serangan hama

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 2,6 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang tercukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 5 anggota, saya, bapak, ibu, adik, kakek

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,4 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung pas-pasan

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
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Jawab: cangkul, garbu, sabit, sekop
d. Aset Sosial (social capital)

1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 
pertanian?
Jawab: tidak ada

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: tidak pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: tidak ada

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: jalan kaki

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik sudah diratakan, di urug menggunakan padas

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 500 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2,5 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3  kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi/orang tua

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: mengolahnya dijemur terus di giling
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: pengolahan ya hanya membuat pematang sawah, 
untuk mengolah lahan (nggaru, ngluku) di serahkan ke buruh 
tani

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: pasrah
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5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: buruh bangunan, serabutan, mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang mencukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: ya menyesuaikan keadaan, kalo pas ada yang dimakan 
ya biasa saja, tapi kalau pas mepet ya dihemat.

Identitas Informan 11
Nama : Jamari
Umur : 65 tahun
Alamat : Dukuh Karangrowo RT6/RW13
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 18.44 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: keadaan irigasi kurang bagus

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2,5 kotak “sak bahu”

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun 2 kali, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 2 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembenihan, nyiang
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: ya, gabah dijemur sedikit-sedikit sampai kering 
kemudian dibawa ke penggilingan padi
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5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 42 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: seminggu 3 kali pergi ke sawah

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 2,5 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang mencukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 anggota, saya, istri, anak, menantu

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,5 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung pas-pasan

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, sekop,garbu, tangki semprot

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah sekali
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4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara saya

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: jalan kaki, naik perahu kalau airnya tinggi

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: bagus

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 700 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3,5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: rumah milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: 
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: diserahkan ke buruh tani berupa mengolah lahan dan 
membuat pematang sawah

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: tidak ada yang dilakukan, pasrah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang tercukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menyesuaikan keadaan
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Identitas Informan 12
Nama : Suparman
Umur : 65 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT2/RW12
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 30 Oktober 2012, pukul 19.26 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: kurang bagus

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2,5 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun dua kali tanam, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 2 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembenihan, membuat pematang, nyiang
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: di jemur kemudian digiling

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 40 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: dalam satu minggu 2-3 kali

c. Aset keuangan (financial capital)
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1) Berapa rata-rata pendapatan anda?
Jawab: 2 juta

2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 
terpenuhi?
Jawab: kurang mencukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 anggota, saya, istri, anak, cucu

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,5

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung pas-pasan

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, garbu

d. Aset Sosial (social capital)
6) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

7) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

8) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: tidak pernah

9) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak

10) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: berjalan kaki

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik
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4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 700 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 2,5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: rumah pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: di jemur kemudian digiling
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: membuat pematang sawah
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: tidak ada yang dilakukan

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang mencukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang mencukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menyesuaikan keuangan dan keadaan

Identitas Informan 13
Nama : Sugito
Umur : 53 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT1/RW12
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 31 Okober 2012, pukul 18.39 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: kedaan irigasi kurang bagus

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak
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3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun dua kali, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1,5 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembibitan, membuat pematang, nyiang, 
penyemprotan

3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 
anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: gabah di jemur sampai kering, kemudian digiling

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan, buruh bangunan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 35 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: seminggu 3 kali

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 2,1 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang mencukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 3 anggota, saya, istri, anak

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,4 juta
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6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, garbu, sekop

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: tidak pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: berjalan kaki

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 700 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 2 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 1,5 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: gabah di jemur sampai kering, kemudian digiling
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2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?
Jawab: hanya membuat pematang sawah

4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 
banjir?
Jawab: tidak ada, pasrah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan, buruh bangunan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang mencukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang mencukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menghemat, menyesuaikan kondisi keuangan

Identitas Informan 14
Nama : Sumardi
Umur : 50 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT1/RW12
Pendidikan : SD
Waktu wawancara : 31 Oktober 2012, pukul 19.22
Pekerjaan/jabatan : Petani

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: keadaan irigasi kurang bagus

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 4 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun 2 kali, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SD
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembenihan, membuat pematang
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3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?
Jawab: lewat tengkulak

4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 
anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: dijemur sampai kering, kemudian digiling

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 35 tahun

9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: dalam satu minggu 3 kali ke sawah

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1,6 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang tercukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 3 anggota, saya, istri, cucu

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,4 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: untung

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, garbu, sekop

d. Aset Sosial (social capital)
6) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan
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7) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

8) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah

9) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

10) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: saudara, tetangga, teman

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: motor
2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 

sawah?
Jawab: berjalan kaki, naik perahu

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 800 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 3 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: dijemur sampai kering, kemudian digiling
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: hanya membuat pematang sawah
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: tidak ada, pasrah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang tercukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang tercukupi
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8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menghemat

Identitas Informan 15
Nama : Subiyanto
Umur : 35 tahun
Alamat : Dukuh Mijen RT1/RW12
Pendidikan : SMA
Waktu wawancara : 31 Oktober 2012, pukul 20.06 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani, Buruh

Pertanyaaan
a. Aset Alam (Natural Capital)

1) Bagaimana keadaan saluran irigasi yang ada di lahan pertanian 
anda?
Jawab: keadaan irigasi kurang bagus

2) Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
Jawab: 2 kotak

3) Bagaimana sistim pola tanam yang anda terapkan terhadap 
kegiatan pertanian dalam kurun waktu satu tahun?
Jawab: satu tahun 2 kali tanam, padi-padi

4) Bagaimana kondisi lahan pertanian anda jika dilihat dari tingkat 
produktivitasnya (kesuburan)?
Jawab: subur

5) Dalam satu kali panen berapa produksi yang dapat dihasilkan?
Jawab: 1 ton

b. Aset Manusia (human capital)
1) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

Jawab: SMA
2) Keterampilan apa yang anda miliki dibidang pertanian?

Jawab: pembenihan, membuat pematang, nyiang, matun
3) Bagaimana cara anda dalam memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
4) Apakah anda mengolah hasil pertanian? jika ya, bagaimana cara 

anda mengolah hasil pertanian?
Jawab: gabah di jemur, kemudian digiling

5) Selain dibidang pertanian, apakah anda mempunyai 
keterampilan lain sebagai penunjang penghidupan?
Jawab: mencari ikan, buruh serabutan

6) Bagaimana keadaan kondisi kesehatan anda dan keluarga anda?
Jawab: sehat

7) Apakah anda mempunyai penyakit yang memungkinkan untuk 
tidak melakukan kegiatan bertani?
Jawab: tidak ada

8) Berapa lama anda berkecimpung di bidang pertanian?
Jawab: 15 tahun
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9) Berapa hari dalam satu minggu anda melakukan aktivitas 
pertanian?
Jawab: satu minggu 3 kali

c. Aset keuangan (financial capital)
1) Berapa rata-rata pendapatan anda?

Jawab: 1,6 juta
2) Apakah dengan pendapatan tersebut kebutuhan keluarga sudah 

terpenuhi?
Jawab: kurang tercukupi

3) Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggung 
jawab anda?
Jawab: 4 anggota, saya, istri, 2 anak

4) Apakah anda mempunyai pinjaman uang kepada orang lain?
Jawab: tidak ada

5) Berapa modal yang anda keluarkan untuk kegiatan bertani?
Jawab: 1,4 juta

6) Dari modal yang anda keluarkan apakah anda mendapatkan laba 
atau rugi?
Jawab: mendapat untung

7) Apakah anda memiliki tabungan?
Jawab: tidak ada

8) Digunakan untuk keperluan yang seperti apa tabungan yang 
anda miliki?
Jawab: tidak ada

9) Investasi apa yang anda miliki sebagai penunjang kegiatan 
pertanian?
Jawab: cangkul, sabit, garbu, tangki semprot

d. Aset Sosial (social capital)
1) Organisasi apa yang memberikan dukungan anda dalam bidang 

pertanian?
Jawab: Gapoktan

2) Apakah ada aturan dari masyarakat tentang pertanian dalam hal 
irigasi?
Jawab: Pompanisasi moro 6

3) Apa anda pernah ikut penyuluhan tentang pertanian?
Jawab: pernah

4) Apakah anda mengikuti organisasi kemasyarakatan, dan sebagai 
apa anda dalam organisasi tersebut?
Jawab: tidak ada

5) Adakah pihak lain yang bisa diandalkan saat anda mengalami 
krisis?
Jawab: tetangga, teman

e. Aset Fisik (physical capital)
1) Untuk berangkat ke sawah kendaraan apa yang anda gunakan?

Jawab: sepeda
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2) Saat terjadi banjir sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke 
sawah?
Jawab: berjalan kaki, naik perahu

3) Bagaimana kondisi jalan dari rumah ke sawah?
Jawab: baik

4) Berapa jarak rumah anda dari pasar desa?
Jawab: 800 meter

5) Barapa jarak rumah anda dari pasar kecamatan?
Jawab: 3 kilometer

6) Berapa jarak rumah anda ke sawah?
Jawab: 2 kilometer

7) Apakah rumah yang anda tempati merupakan tempat milik 
pribadi, sewa, atau yang lain?
Jawab: milik pribadi

f. Strategi petani dalam menghadapi banjir
1) Bagaimana cara anda mengolah hasil pertanian?

Jawab: gabah di jemur, kemudian digiling
2) Bagaimana cara anda memasarkan hasil pertanian?

Jawab: lewat tengkulak
3) Bagaimana cara anda dalam mengolah lahan pertanian?

Jawab: hanya membuat pematang sawah
4) Apa yang anda lakukan pada saat lahan pertanian anda terendam 

banjir?
Jawab: tidak ada, pasrah

5) Jika anda beralih mata pencaharian, sebagai apakah anda dalam 
mata pencaharian yang baru?
Jawab: buruh serabutan, mencari ikan

6) Apakah dengan beralih mata pencaharian anda bisa mencukupi 
kebutuhan hidup?
Jawab: kurang mencukupi

7) Bagaimana kebutuhan sehari-hari anda saat terjadi banjir?
Jawab: kurang mencukupi

8) Bagaimana pola konsumsi/makan anda sebelum dan saat terjadi 
banjir?
Jawab: menghemat, sesuai keuangan
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HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Dusun Mijen

Nama : Bpk.Suwardi

Umur : 45 tahun

Alamat : Dusun Mijen Rt 1/Rw 12

a. Pola hidup petani

Pola hidup petani sederhana dan pas-pasan. Generasi muda di dusun ini 

banyak yang merantau ke Malaysia.

b. Tingkat kerukunan antar petani

Tingkat kerukunan antar petani sangat baik.

c. Organisasi pertanian

Organisasi pertanian yang ada berupa BPL, Darmatirta, dan P3A, 

Gapoktan. Sebagian besar mengikuti kegiatan kelompok tani yang 

selanjutnya di gabungkan dalam forum Gapoktan.

d. Tingkat pendidikan

Pendidikan ptani antara SD-SMP. Sebagian besar lulusan SD bahkan ada 

yang tidak tamat SD.

e. Upaya-upaya petani menghadapi banjir.

Mencari ikan, peternak bebek, mencari keong, mencari kangkung, dan 

bekerja sebagai buruh bangunan.

f. Kesuburan lahan pertanian

Kondisi lahan pertanian baik dan subur.

2. Kepala Dusun Karang Rowo

Nama : Bpk. Sunardi

Umur : 42 tahun

Alamat : Dusun Karang Rowo Rt 1/Rw 13

a. Pola hidup petani

Pola hidup petani sederhana, jika musim panen hasilnya banyak untuk 

membayar hutang. Dan akan meminjam lagi pada saat musim tanam.
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b. Tingkat kerukunan antar petani

Tingkat kerukunan antar petani sangat baik.

c. Organisasi pertanian

Darmatirta, P3A, dan Gapoktan. Sebagian besar mengikuti kegiatan 

kelompok tani yang selanjutnya di gabungkan dalam forum Gapoktan.

d. Tingkat pendidikan

Pendidikan ptani antara SD-SMA. Sebagian besar lulusan SD bahkan ada 

yang tidak tamat SD.

e. Upaya-upaya petani menghadapi banjir.

Mencari ikan, mencari keong, mencari kangkung, dan bekerja sebagai 

buruh bangunan.

f. Kesuburan lahan pertanian

Kondisi lahan pertanian baik dan subur.

3. Ladu 1

Nama : Bpk.Kuwato

Umur : 39 tahun

Alamat : Dusun Mijen Rt 2/Rw 12

a. Pola hidup petani

Pola hidup petani sederhana, pas-pasan, dan prihatin karena kepemilikan 

lahan yang sedikit dan hasil panen yang sering tidak memuaskan.

b. Tingkat kerukunan antar petani

Tingkat kerukunan antar petani sangat baik.

c. Organisasi pertanian

Organisasi pertanian yang ada berupa BPL, Darmatirta, dan P3A, 

Gapoktan. Sebagian besar mengikuti kegiatan kelompok tani yang 

selanjutnya di gabungkan dalam forum Gapoktan.

d. Tingkat pendidikan

Pendidikan petani antara SD-SMP. Sebagian besar lulusan SD bahkan 

ada yang tidak tamat SD. Sulit diarahkan karena latar belakang 

pendidikan yang rendah, terkesan ngeyel jika diarahkan.
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e. Upaya-upaya petani menghadapi banjir.

Mencari ikan, mencari keong, mencari kangkung, dan bekerja sebagai 

buruh bangunan.

f. Kesuburan lahan pertanian

Kondisi lahan pertanian baik dan subur.

g. Lama genangan

Lama genangan antara 4-8 bulan tergantung dari letak sawah.

h. Keadaan irigasi

Keadaan irigasi kurang baik, karena faktor kekeringan dan banjir.

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA GAPOKTAN

1. Wawancara dengan ketua Gapoktan

Nama : Bapak karmin

Umur : 52 tahun

Alamat : Dusun Mijen Rt 1/Rw 12

a. Gambaran umum pertanian di Desa Bulung Cangkring

Luas lahan pertanian Ha 37.9% yang terdiri dari pengairan irigasi 

teknis dan setengah teknis tersebut di bagi menjadi dua sistim pengairan, 

yaitu pengairan logung barat dan pengairan logung timur (logung adalah 

sebutan pintu air untuk mengatur aliran sungai). Sumber aliran untuk 

irigasi dari logung barat, letak pintunya berada di Desa Hadipolo, 

sedangkan aliran air irigasi logung timur berasal dari Desa Klaling . 

Kedua logung tersebut masih dalam satu induk sungai yaitu Sungai Selis 

yang berada di Desa Tanjungrejo.

Untuk luas sawah dengan prosentase sebesar 62.1% yang terdiri 

dari irigasi sederhana dan lainnya, hanya 10% yang dapat dialiri dengan 
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sistim pompanisasi dari Sungai Juwana. Sedangkan selebihnya seluas 

52.1% yang letak sawahnya di utara Sungai Juwana tidak bisa dialiri.

b. Tingkat keberhasilan dalam pertanian di Desa bulung Cangkring 

dipengaruhi oleh, musim penghujan,kekringan dan hama tikus.

c. Kehidupan petani apabila dimusim penghujan terjadi genangan di lahan 

pertanian mereka, maka yang akan dilakukan petani adalah beralih mata 

pencaharian sebagai pencari ikan, buruh, mencari keong dan kangkung.

d. Alat-alat yang digunakan selama beralih mata pencaharian sebagai 

pencari ikan adalah jaring, krakat, jala, branjang, bubu, dan rawe. 

Sedangkan alat yang digunakan untuk bertani adalah cangkul, sabit, garu, 

tanki semprot, garbu,  dan sekop.

e. Kerukunan antar petani sangat bagus

f. Rata-rata pendidikan petani SD sampai SMP walaupun ada beberapa 

yang sudah lulusan SMA/sederajat.

g. Kondisi perekonomian petani pada umumnya pas-pasan dan sederhana.

h. Keaktifan petani di organisasi Gapoktan cukup baik.

i. Untuk hasil pengolahan petani masih berupa penjemuran, sedangkan 

untuk penggilingan diserahkan kepada tempat penyelepan padi.

j. Pemasaran hasil pertanian masih bergantung kepada tengkulak.


