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SARI 

 

Eko, Andryan. 2014.“Sejarah Perkembangan Pola Usaha Tani Di Desa Mlatiharjo 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak“. Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang.  

Kata Kunci : Pola Usaha Tani, Kehidupan, ekonomi, dan sosial masyarakat 

 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang di lakukan oleh 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri ataupun sumber energi serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pola usaha tani di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah 

Kabupaten dimulai sejak dahulu kala saat pertanian mulai memasuki wilayah Nusantara dan 

mulai berkembang pada masa kolonial Belanda. Desa Mlatiharjo juga merupakan satu-

satunya desa inovasi pertanian yang berada di Kabupaten Demak dengan hasil-hasil pertanian 

yang unggul dan memiliki beberapa inovasi dibidang pertanian yang begitu baik. Tujuan 

penelitian yaitu (1) Untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembanganpola usaha tani 

diDesa Mlatiharjo pada tahun 1980-2003 ? (2) Untuk mengetahui peranan maupun strategi 

pemerintah daerah dalam mensukseskan perkembangan pertanian di Kabupaten Demak  ?  (3) 

Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat kemajuan pertanian di Kabupaten Demak dari 

tahun 1980-2003? 

Metode penelitian ini mengunakan metode penelitian sejarah, yaitu (1) heuristik, (2) 

kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Teknik mendapatkan sumber penulis 

dilakukan dengan obeservasi atau penelitian secara lansung ke lokasi penelitian, wawancara 

dengan para informan yang memiliki keahlian maupun informasi di bidang pertanian, 

dokumentasi lapangan, studi pustaka dan studi dokumen yang bersumber dari buku maupun 

dokumen tentang pertanian di Desa Mlatiharjo. 

Hasil penelitian ini adalah perkembangan pola usaha tani yang ada di Desa Mlatiharjo 

yang sebelummnya sangat tradisional sekarang menjadi sangat maju dan inovatif  dan dapat 

menghasilkan produk yang bermutu bagus dan jumlahnya pun bisa maksimal. Hal ini 

membuktikan sektor pertanian dapat mengubah pola masyarakat yang awalnya sangat 

tergantung dengan musim ataupun alam karena hujan merupakan sumber utama air 

dipertanian tradisional sekarang para petani mulai memanfaatkan sungai-sungai sebagai 

sumber air uantuk mengaliri sawahnya. Hal itu terjadi karena saluran-saluran irigasi mulai 

dimanfaatkan betul para petani serta semakin majunya teknologi yang dipakai para petani 

untuk meningkatkan hasil produksi sawah mereka. Dampak yang jelas dari majunya sektor 

pertanian di Desa Mlatiharjo bertambahnya lapangan pekerjaan yaitu disektor-sektor 

pertanian. juga bertambahnya pendapatan sangat dirasakan oleh para petani dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Kemajuan sektor pertanian telah membawa perubahan dalam 

kehidupan masyarakat Desa Mlatiharjo semakin membaik dan menyebabkan masyarakat 

mempunyai perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang di lakukan oleh 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

termasuk dalam pertanian bisa di pahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok 

tanam. Seperti yang telah di sebutkan, ada angapan bahwa asal mula pertanian di dunia di 

mulai dari di Asia Tenggara (Setiayaji 1979 :20). Di Indonesia sektor pertanian mempunyai 

peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian . Sektor pertanian di Indonesia 

merupakan penyangga perekomian sehingga sektor ini mampu memberikan kontribusi besar 

bagi perkembangan ekonomi nasional. Hasil pertanian di Indonesia mampu dijadikan 

komoditas unggul dalam persaingan global. Sektor pertanian mempunyai peran sebagai 

penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangan terhadap tenaga kerja 

dan juga sumbangan terhadap ekspor. Meskipun negara Indonesia termasuk negara berbasis 

pertanian (agraris), untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri masih melakukan impor 

beberapa komoditas – komoditas pertaniannya (Dibyo Prabowo 1995). Sektor pertanian 

berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan, karena sebagian besar penduduk miskin di 

indonesia berada di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. 

Pertumbuhan pertanian merupakan salah satu kunci dalam menanggulangi kemiskinan, oleh 

karena itu komoditas – komodiatas pertanian unggul di Indonesia di- berdayakan dengan baik 

dan dikelola secara intensif guna menciptakan swasembada pangan yang selanjutnya akan 

berdampak pada kemakmuran rakyat.  

1 
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Menurut Harianto (2007) Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan sangat 

penting dalam perekonomian dan peranan pertanian antara lain sebagai berikut : 

a. Menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin 

ketahanan pangan.  

b. Menyediakan bahan baku bagi industri, sebagai pasar potensial bagi produk-

produk yang dihasilkan oleh industri. 

c. Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan 

sektor lain. 

d. Sebagai sumber perolehan devisa  

e. Mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, dan  

f. Menyumbang secara nyata bagi pembangunan pedesaan dan pelestarian 

lingkungan hidup   

Menurut para pemikir ekonomi pembangunan, sektor pertanian memiliki peranan 

besar dalam perekonomian, terutama di tahap-tahap awal pembangunan. Pertama sektor 

pertanian yang tumbuh cepat akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

penduduk di pedesaan yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian (Harianto, 2007) 

Kedua, pertumbuhan sektor pertanian akan mendorong pembangunan agroindustri. 

Agroindustri yang ikut berkembang adalah industri yang mengolah bahan baku primer yang 

dihasilkan pertanian, seperti industri pangan, tekstil, minuman dan lain-lain. Berkembangnya 

agroindustri, juga mengakibatkan semakin tumbuhnya infrastruktur, pedesaan dan perkotaan, 

serta semakin meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia. (Harianto , 2007) 

Ketiga, kemajuan teknologi di sektor pertanian yang di wujudkan dalam peningkatan 

produktivitas tenaga kerja, menjadikan sektor ini dapat menjadi sumber tenaga kerja murah 
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bagi sektor non-pertanian (Harianto, 2007). Keempat pertumbuhan sektor pertanian yang 

diikuti oleh naiknya pendapatan penduduk pedesaan akan meningkatkan tabungan. Tabungan 

tersebut merupakan sumber modal membiayai pembangunan sektor non-pertanian (Harianto, 

2007). Kelima sektor pertanian yang tumbuh cepat dapat menjadi sumber penerimaan devisa. 

Kontribusi devisa pertanian ini diperoleh melalui peningkatan ekspor dan melalui 

peningkatan produk pertanian subtitusi import (Harianto, 2007) Banyaknya tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor pertanian serta adanya potensi yang besar membuat sektor ini perlu 

mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah seperti hal nya sektor industri dan jasa. 

Potensi harga komoditas pertanian seperti padi, jagung kedelai dan berbagai bahan pangan 

lainnya di dunia semakin meningkat, serta faktor pertanian tidak mudah terkena dampak 

krisis ekomoni dunia. Oleh sebab itu pembangunan pertanian perlu ditingkatkan untuk 

mendapatkan hasil produksi yang lebih efisien (Harianto, 2007). 

 Pada masa Orde Baru sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang paling 

besar dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional hal tersebut terjadi karena 

kebijakan yang diambil pemerintah sangat mendukung kemajuan sektor pertanian. Kebijakan 

tersebut tercantum dalam rencana pembangunan lima tahun (REPELITA)  satu (1969-1974) 

dan dua (1974-1979). Dalam kebijakan tersebut sektor pertanian menjadi prioritas paling 

utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bentuk dari kesuksesan kebijakan tersebut 

adalah pada tahun 1984 Indonesia mengalami ketahanan pangan yang cukup kuat dan dapat 

melakukan eksport hasil - hasil pertanian seperti beras ke luar negeri (ST Sensus Pertanian 

2013).  Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyanto (2002) ada dua faktor kunci 

keberhasialan pencapaian swasembada beras tersebut yaitu meningkatkannya produktivitas 

usaha tani karena perbaikan teknologi usaha tani serta tersedianya anggaran pemerintah yang 

cukup untuk membiayai berbagai proyek dan program pengembangan teknologi usaha tani 
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serta proses sosialisasinya di tingkat petani serta pengembangan infrastuktur seperti irigrasi, 

lembaga penyuluhan dan sebagainya (Irawan, Bambang dan Friyanto, Supena. 2002).  

 Pada dasarnya pertanian di Indonesia di bedakan menjadi 2 macam yang pertama 

adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi : 

1. Pertanian  

2. Perkebunan  

3. Kehutanan  

4. Peternakan  

5. Perikanan 

(Murbyanto:1972 ;13) 

Kedua adalah pertanian dalam arti sempit atau pertanian rakyat yaitu usaha pertanian 

keluarga dimana di produksi bahan makanan seperti padi, palawija, dan tanaman-tanaman 

holtikultura seperti sayuran dan buah-buahan kebanyakan para pertani di Indonesia masih 

bersifat subsisten yang berarti produksi mereka hanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-

hari dan belum mengarah bagaimana menciptakan keuntungan dari pertanian mereka 

(Mubyarto 1972).  

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus meningkatkan taraf 

hidup petani, pemerintah terus menerus mengembangkan pembangunan di sektor pertanian, 

salah satu di antaranya adalah pembangunan sarana irigasi. Hal ini karena irigasi merupakan 

faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi. Pada 

awal mulanya pertanian di Indonesia hanya mengandalkan sistem tadah hujan atau sawah 

yang sistem pengairannya sangat mengandalkan air hujan sebagai sumber air utamanya. Oleh 

karena itu, pembangunan irigasi, baik pembangunan irigasi baru maupun rehabilitasi jaringan 

irigasi lama terus menerus dilakukan pembangunan di daerah - daerah yang masih banyak 

terdapat rawa-rawa dan daerah pasang surut seperti daerah Jawa tengah (Adiwikarta, 1984;9).  
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Di Jawa Tengah pembangunan irigasi juga mendapat perhatian serius. Hal ini terbukti 

dengan dilaksanakannya proyek raksasa pembangunan irigasi Jratunseluna yang merupakan 

singkatan dari pembangunan sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, Juwana. Proyek ini pada 

hakekatnya adalah pembangunan jaringan-jaringan irigasi primer, sekunder dan tensier di 

daerah rendah rawa-rawa di sepanjang sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, Juwana 

semuanya meliputi daerah Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. Sejak akhir tahun 

1991, proyek Jratunseluna tersebut sebagaian besar sudah selesai dan terutama saluran primer 

dan sekundernya sudah berfungsi. Untuk saluran tensiernya sebagaian besar juga sudah 

berfungsi dan sebagaian lainnya diharapkan masyarakat dapat mengusahakan sendiri. Sejak 

berfungsinya jaringan irigasi Jratunseluna kurang lebih 400.000 Ha lahan tidak produktif 

yang tersebar di daerah Grobogan, Demak, Kudus, Pati dan Jepara telah berubah menjadi 

sawah berpengairan teknis dan semi teknis. Lahan tersebut semula adalah rawa di musim 

penghujan dan tanah kering di musim kemarau (Adiwikarta, 1984:9) 

Dengan demikian daerah-daerah yang semula merupakan kantong banjir di sepanjang 

sungai Jratunseluna tersebut telah berubah menjadi lahan yang produktif karena berubahnya 

sistem hidrologis atau siklus air dalam tanah. Bisa dipastikan sistem ini membawa perubahan 

besar terhadap pertanian di daerah tersebut. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri sektor pertanian 

dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian. Bahkan Provinsi 

Jawa Tengah menjadi salah satu sentra produksi padi di Indonesia. Hal ini dapat kita pahami 

karena wilayah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan tingkat kesuburan yang tinggi jika 

dibandingkan daerah lainnya (Adiwikarta, 1984). 

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang 

memiliki sistem pertanian yang sudah baik. Hal ini di karenakan selain jenis tanah yang subur 

untuk pertanian, jumlah lahan pertanian di Kabupaten tersebut cukup luas yaitu 50.360 ha. 

Letak kabupaten Demak yang secara geografis berada pada dataran rendah yakni berkisar 
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antara 0 meter sampai 100 meter diatas permukaan laut, hal ini menunjang masyarakatnya 

untuk banyak bekerja di sektor pertanian. Ditunjang dengan lahan yang luas serta mempunyai 

tekstur tanah yang halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung) dan tersedianya jaringan 

irigasi yang baik hal ini membuat pertanian di Kabupaten Demak dapat menghasilkan 

sepanjang tahunnya bahkan bisa sampe tiga kali setahun akan tetapi ada himbauan agar para 

petani hanya menanam padi dua kali setahun dan satu kali tanaman palawija dikarenakan 

apabila petani menaman padi selama setahun penuh dan dapat panen hingga tiga kali setahun 

dapat merusak kesuburan tanah persawahannya sendiri. Jenis pertanian sendiri dibagi 

menjadi 3 bagian, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan 

tanaman holtikultura. Sektor pertanian di Kabupaten Demak pada saat ini masih sangat 

menjanjikan, salah satunya yaitu tanaman pangan yaitu padi dan palawija atau sebutan bagi 

tanaman sawah seperti  jagung, kacang tanah, kedelai, kacang ijo, ubi kayu dan ubi jalar dan 

beberapa Tanaman Holtikultura yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten 

Demak meliputi buah belimbing, jambu merah delima, jambu citra, pisang, melon, semangka 

dan kelengkeng (http://demakkab.bps.go.id/pertanian_kab_demak). 

     Tanaman pertanian pangan adalah semua hasil pertanian dari hasil sawah, tegal atau 

ladang. Tanaman pangan adalah semua jenis tanaman yang menghasilkan karbohidrat dan 

protein, seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, gandum dan jenis umbi-umbian. Tanaman 

pangan sendiri dibedakan  berdasarkan jenisnya, yaitu jenis  serealia seperti (padi, gandum 

dan sorgum/tanaman yang daunnya mirip jagung yang banyak di budidayakan di daerah 

Afrika), jenis biji-bijian seperti (kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau),  jenis umbi-

umbian seperti (umbi jalar, talas, singkong, kentang dan ganyong), sedangkan selain ketiga 

jenis tanaman pangan diatas juga ada jenis alternatif tanaman pangan lainnya seperti (sukun 

dan sagu). Sedangkan di Kabupaten Demak masyarakatnya banyak membudidayakan 

tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang hijau dan 
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kedelai(http://demakkab.bps.go.id/pertanian_kab_demak). Oleh karena itu, sektor pertanian 

ini memegang peranan penting bagi penerimaan pendapatan daerah. Di Kabupaten Demak 

terdapat tiga Kecamatan yang sangat potensial di sektor pertaniannya yaitu adalah Kecamatan 

Karanganyar, Gajah, Dempet, karena ke tiga Kecamatan tersebut telah di tetapkan oleh 

pemerintah kabupaten Demak melalui rancangan tata ruang wilayah (RTRW) sebagai 

kawasan pertanian. Terbukti jika sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi 

perekonomian Kabupaten tersebut adalah sumbangannya terhadap pendapatan daerah (BPS 

Kabupaten Demak : Sensus Pertanian  2003) 

 Di Indonesia telah beberapa kali di adakan sensus pertanian diawali dari tahun 1963 

sampai terakhir tahun 2003. Sensus pertanian merupakan kegiatan rutin nasional 10 tahun 

sekali yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, terutama para petani karena dengan 

adanya sensus pertanian sebuah daerah akan mengetahui kemajuan apa saja yang sudah di 

capai dalam pertanian dan mempermudah mengetahui potensi pertanian di suatu daerah (BPS 

Kabupaten Demak : Sensus Pertanian  2003). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian di 

rumuskan sebagai berikut : 

1. Sejarah perkembagan pola usaha tani di Desa Mlatiharjo Kabupaten Demak 1980-

2003 ? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan pola usaha tani di Desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ?  

3.  Apa saja dampak postitif maupun negatife yang timbul dari perubahan pola usaha 

tani di Desa Mlatiharjo ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka akan dipaparkan juga 

tujuan yang akan di kaji dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan pola usaha tani di Desa 

Mlatiharjo pada tahun 1980-2003 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan pola usaha 

tani di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ?  

3. Untuk mengetahui apa saja dampak postitif maupun negatife yang timbul dari 

perubahan pola usaha tani di Desa Mlatiharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait. Dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis adapun 

manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

a. Memberikan pelajaran tentang perkembangan pola usaha tani di Desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tahun 1980-2005 

b. Memberikan penjelasan tentang dampak- dampak baik positif maupun 

negatif yang timbul akibat kemajuan sektor pertanian di Desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah 
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2. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pendidikan dan ilmu sejarah pada khususnya sehingga dapat di jadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi terhadap penelitian lebih lanjut.  

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Mlatiharjo Kecamatan 

Gajah , Kabupaten Demak tindakan yang di  lakukan agar dalam penelitian ini tidak 

terjadi kesimpang siuaran maka dalam penelitian di tetapkan pembatasan ruang 

lingkup kajian yang meliputi unsur Kecamatan Gajah (Spasial) dan unsur 

pembabakan waktu 1980 -2003 (temporal). 

Ruang lingkup spasial adalah batasan mengenai tempat terjadinya suatu 

peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan skirpsi ini adalah di Desa 

Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak karena di Kabupaten Demak sendiri 

terdapat beberapa Kecamatan yang ungul di sektor pertaniannya dan salah satunya 

adalah di Kecamatan Gajah. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang di jadikan penulisan 

sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan ini adalah mengambil tahun 1980-

2003 di mana pada tahun 1980 merupakan tahun pertama Pendataan Potensi Desa 

(Podes) dan di akhiri pada tahun 2003 dikarenakan Desa Mlatiharjo di tetapkan 

menjadi Desa inovasi pertanian oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak  

 

4. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan proposal ini diperlukan telaah pustaka yang berguna dalam 

penulisan ilmiah. Telaah pustaka ini akan sangat membantu dalam penulisan yaitu : 1) 
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untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. 2) untuk 

menegaskan kerangka teoritis yang akan disajikan landasan pemikiran. 3) untuk 

mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga mempermudahkan perumusan 

hipotesa. 4) untuk menghindari pengulangan-pengulangan dari suatu penelitian. 

Kajian terhadap, Sejarah perkembangan pola usaha tani di Desa Mlatiharjo 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tahun 1980-2003” digunakan sumber-

sumber primer seperti dokumen-dokumen atau arsip dan sumber sekunder seperti 

buku-buku pustaka seperti buku “ Demak Dalam Angka dari tahun 1980-2003 dan 

Kecamatan Gajah Dalam Angka 1980-2003” isi buku ini memaparkan informasi 

tentang semua hal yang berkaitan dengan kota Demak baik dari sektor pendapatan 

daerah, petanian, perikanan, peternakan, pajak, jumlah penduduk, luas wilayah, 

jumlah pekerja baik di pemerintahan maupun non pemerintahan, bahkan jumlah 

eksport dan import barang di kabupaten Demak  pada masa itu. 

Sumber kedua yaitu jurnal Bambang Irawan dan Supena Friyanto (2002) “ 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di kabupaten Demak”  

jurnal ini berisiskan informasi tentang informasi tentang sejarah pertanian di 

kabupaten Demak serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri. 

Sumber ketiga yaitu buku yang berjudul “Pengantar Agronomi” tulisan Maria 

Margaretha Setyati yang diterbitkan oleh Gramedia jakarta tahun 1979. Pengertian 

Agronomi merupakan ilmu yang mempelajari cara pengolahan tanaman pertanian dan 

lingkungannya untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

 

5. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa 
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lampau. Pengertian metode penelitian sejarah adalah penyelidikan yang seksama dan 

teliti terhadap suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori 

(Florence M.A hilbish 1952) sedangkan menurut Gilbert J. Garragham, bahwa metode 

penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan 

mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Gilbert J. 

Garragham 1957:33). 

Untuk mendapatkan penulisan sejarah yang diskriptif analitis haruslah melalui 

tahapan demi tahapan. Tahapan-tahapan ini ada empat bagian yaitu heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan historiografi: 

1. Heuristik (pengumpulan data) 

Heuristik adalah dimana peneliti mengumpulkan berbagai jejak-jejak sumber 

masa lalu merupakan sumber-sumber sejarah sebagai kisah (Wasino 2007: 18). 

Dilihat dari sifatnya sumber sejarah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer dapat berupa orang yang langsung 

menyaksikan kejadian suatu peristiwa atau catatan yang dibuat pada zamannya 

dengan bentuk tulisan, isi dan bahan yang sezaman. Tetapi apabila orang yang tidak 

langsung menyaksikan suatu peristiwa tetapi dia mengetahuinya, maka termasuk 

sumber sekunder. Sumber sekunder dalam bentuk tertulis juga dapat berupa catatan 

tulisan yang berbentuk tulisan dan bahannya tidak sezaman. 

Sumber primer  

Sumber primer adalah sumber sejarah yang diperoleh dari kesaksian langsung 

dari pihak para pelaku, saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah 

tersebut. Sumber primer yang diperoleh yaitu dengan mengunakan : 
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a. Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi 

pada masa itu sekitar tahun 1980-2003. Selain itu untuk mengumpulkan data 

mengenai perkembangan sektor pertanian, maka dilakukan wawancara 

terhadap informan yang berkompeten dan dianggap mampu memberikan 

informasi terhadap permasalahan penelitian yaitu petani, kepala desa atau 

perangkat desa setempat, pengelola himpunan tani di Desa tersebut, dinas-

dinas yang terkait dalam sektor pertanian seperti dinas pertanian, badan pusat 

statistik (BPS), dan sebagainya. Dan data yang dapat dipakai untuk menjawab 

rumusan masalah dalam skripsi ini banyak didapat melalui peroses studi 

dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian 

seperti dinas pertanian Kabupaten Demak, pegawai kantor Kecamatan Gajah 

bagian Pertanian, Balai penyuluhan pertanian Kecamatan Gajah, perangkat 

Desa Mlatiharjo, masyarakat Desa Mlatiharjo dan para petani maupun buruh 

tani. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat yang dapat didapat dari berbagai sumber. Membaca dokumen-

dokumen tersebut dan mempelajarinya untuk mendapatkan data yang sesusai. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber yaitu usaha yang dilakukan peneliti untuk menyeleksi sumber 

atau bahan yang dikumpulkan, sehingga akan dihasilkan suatu nilai kebenaran. Kritik 

sumber tersebut adalah kritik intern dan kritik eksteren. 

a. Kritik intern 



13 
 

 

Kritik intern yaitu kritik yang menilai apakah sumber, dilihat dari 

isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapatkah 

dipercaya kebenarannya. Terlebih untuk sumber sekunder, karena sumber 

sekunder biasanya sudah mendapatkan unsur interpretasi penulis yang 

tidak mustahil ada unsur-unsur subyektifitas dari penulis meskipun dalam 

skala kecil. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan beberapa 

penafsiran dari beberapa buku pada data yang diperoleh. 

b. Kritik ekstern 

Merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut 

yang bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keabsahan sumber 

yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kritik intern. Ada tiga pertanyaan 

penting untuk dapat diajukan dalam proses kritik ekstern yaitu, apakah 

sumber itu memang sumber yang dikehendaki, apakah sumber itu asli atau 

turunan apakah sumber itu masih utuh atau telah diubah (Wasino 2007 : 

51). Sumber-sumber ataupun dokument yang diperoleh kemudian di uji 

keasliannya, untuk selanjutnya dapat di uji keasliannya.   

c. Interpretasi 

Interpretasi dalam penelitian ini sebagai suatu proses menyusun, 

merangkai antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lainnya, sehingga 

menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Dalam usaha 

untuk menafsirkan fakta-fakta yang ada  dilakukan beberapa hal diantaranya 

yaitu : (1) diseleksi, (2) disusun, (3) diberi tekanan, (4) ditempatkan dalam 

urutan yang kasual, (Gottschalk, 1975:20). Tahapan ini digunakan untuk 

menyusun dalam memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah 
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didapat, kemudian dikaitkan dan dihubungkan, sehingga masalah-masalah 

yang dijadikan pokok pembahawan dapat dijawab. 

Tujuan interprestasi ini agar data yang diperoleh mampu untuk 

mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga akan didapat 

pemecahannya. Dalam proses interpretasi ini tidak semua data yang sesuai 

dengan fakta dapat dimasukan, akan tetapi harus dipilih mana yang relevan 

dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Bila harus dipilih mana yang 

relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Bila terdapat 

kekurangan data untuk kemantapan kesimpulan, maka penelitian kembali lagi 

ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data pengamatan dan data pendukung 

kesimpulan. Tahapan ini merupakan untuk memberikan penafsiran terhadap 

data yang sesuai. 

d. Historigrafi  

Merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Penulisan sejarah dari 

hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip relasi 

atau cara membuat urutan peristiwa, kronologi atau urutan waktu, kausalitas 

dan hubungan sebab akibat dan kemampuan imajinasi yaitu kemampuan untuk 

menghubbungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian 

(Gottschalk : 1975 143). 

 

6. Sistematika Penulisan   

Secara keseluruhan penulisan “Sejarah Perkembangan Pola Usaha Tani di Desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tahun 1985-2003” ini dibagi dalam 

lima bab, adapun tiap-tiap bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Bab-bab 

tersebut adalah :  
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1) Bagian Awal  

Pada bagian awal skripsi ini memuat : Halaman Judul, Abstrak, Halaman Pengesahan, 

Halaman Moto dan Persembahan, Kata Pengantar , Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan 

Daftar Bagan 

2) Bagian Isi  

Pada bagian isi penulisan skripsi ini merupakan pokok pembahasan penelitian yang 

telah dikaji. Bagian ini terdiri dari lima bab antara lain : 

Bab I Pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Membahas mengenai Gambaran Umum Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah 

dan Desa Mlatiharjo serta kondisi sosial ekonomi masyarakatnya 

Bab III Membahas mengenai Perkembangan Pertanian Khususnya Padi di Desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

Bab IV. Membahas mengenai Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi  Masyarakat di Desa Mlatiharjo  

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang 

diberikan terhadap kendala maupun kekurangan yang terjadi  

3) Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK 

 

A. Keadaan Geogfrafis Kabupaten Demak 

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 

6º43'26" - 7º09'43" LS dan 110º48'47" BT dengan luas wilayah 89.743 Ha. Terletak sekitar 

25 km di sebelah timur Kota Semarang , Batas- batas wilayah Kabupaten Demak : 

- Utara :  Kabupaten Jepara , Laut Jawa 

- Timur : Kabupaten Kudus , Kabupaten Grobogan 

- Selatan : Kabupaten Grobogan , Kabupaten Semarang  

- Barat : Kodya Semarang 

(BPS Kabupaten Demak : Demak Dalam Angka 2003) 

Kabupaten adalah daerah otonom yang di beri wewenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya sendiri dan di pimpin oleh bupati, dan terdiri dari beberapa 

Kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah admininstratif yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu dan di pimpin oleh camat. Dibawah Kecamatan ada Desa yaitu kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(BPS Kabupaten Demak : Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Tengah 2011)   

Kabupaten Demak terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 243 Desa, 6 

Kelurahan, 512 Dusun, 6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga ( RW). Sebagai 

daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagaian besar wilayah 

Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.360 ha (56,12 %) , dan 

16 
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selebihnya adalah lahan kering. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2003 

Sebanyak  1.044.978 jiwa yang terdiri dari 526.567 jiwa penduduk laki-laki dan 518.411 jiwa 

penduduk perempuan (BPS Kabupaten Demak : Demak Dalam Angka 2003). Kabupaten 

Demak terdiri dari 14 kecamatan , Pembagian kecamatan dan  luas wilayahnya dapat di lihat 

dalam tabel 1 (BPS Kabupaten Demak : Demak Dalam Angka 2003). 

Tabel 1.Pembagian Kecamatan di Kabupaten Demak Menurut Luas Wilayahnya 

Tahun 2003 

NO Kecamatan Luas km2 Prosentase (%) 

1. Mranggen 77,22 8.05 

2. Karangawen 66,96 7.46 

3. Guntur 57,52 6,41 

4. Sayung 78, 69 8,78 

5. Karangtenngah  51,54 5,74 

6. Wonosalam 57,88 6,45 

7. Dempet 103,60 11,54 

8. Gajah 47,84 5,33 

9. Karanganyar 67,76 7,55 

10. Mijen 50,29 5,60 

11. Demak 61,13 6,81 

12. Bonang 83,24 9,27 

13. Wedung 98,76 11,01 

 JUMLAH  897,43 100% 

(Sumber BPS Kabupaten Demak : Demak Dalam Angka 2003) 
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Wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam kategori topografi datar dan terdiri atas 

dataran rendah, pantai serta perbukitan, dengan ketinggian permukaan antara 0 -100 meter. 

Kemiringan lahan di kabupaten Demak sebagian relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan 

kemiringan 0-8 %. pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang 

sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua Desa ini 

memiliki lahan kemiringan 0-2 %, 2-8 %, 8-15%, 15-40% dan lebih besar dari 40% (BPS 

Kabupaten Demak : Demak Dalam Angka 2003).  

Kabupaten Demak memiliki iklim tropis atau sering di katakan memiliki 2 musim 

yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan curah hujan yaitu 0-13,6 mm/hari. Jenis 

tanah di kawasan perkotaan yaitu gromosol kelabu tua. Sebagian besar kondisi tanah yang 

ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, dan pada 

musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar serta lembab. 

Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. 

Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, laut dan pantai (BPS Kabupaten 

Demak : Demak Dalam Angka 2003).  

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2003, 

penggunaan sebagaian besar lahan sawah di Kabupaten Demak digunakan sebagai lahan 

sawah beririgrasi teknis seluas 19.911 Ha (40,40%), irigrasi ½ teknis seluas 6,332 Ha 

(12,85%), irigrasi sederhana seluas 6.671 Ha (13,35%)  dan tadah hujan seluas 16,374 Ha 

(33,22%), sedangkan pengunaan lahan bukan sawah meliputi bangunan pekarangan seluas 

11.962 Ha (29,56%), tegalan atau kebun seluas 14.324 Ha (35,40%), empang atau rawa 

seluas 120 Ha (0,3%), tambak seluas 7.649 Ha (18,19%), hutan negara seluas 1.572 Ha 

(3,88%), hutan rakyat seluas 516 Ha (1,28%) dan pengunaan lainya seluas 4.322 Ha 

(10,68%)  
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Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km. Terbentang di 13 desa 

yaitu Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian di 

Desa Tambakbulusan (Kecamatan Karangtengah), Desa Morodemak, Purworejo dan Desa 

Betahwalang (Kecamatan Bonang), selanjutnya di Desa Wedung, Berahankulon, 

Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai di Kabupaten 

Demak di tumbuhi vegetasi mangrove seluas ± 476 Ha (BPS Kabupaten Demak :Demak 

Dalam Angka 2003).  

 

B. Keadaan Geogfrafis Kecamatan Gajah 

 

 

Kecamatan Gajah merupakan salah satu wilayah dari 13 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Demak. Terletak pada dataran rendah Pulau Jawa. Secara administratif luas 

Kecamatan Gajah adalah 47,84 Km², terdiri atas 18 Desa yaitu Desa Gajah,  Desa Sari, Desa 

Mlengkang, Desa Sambung, Desa Tlogopandogan, Desa Mojosimo, Desa Surodadi, Desa 
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Jatisono, Desa Kedondong, Desa Gedangalas, Desa Sambiroto, Desa Tanjunganyar, Desa 

Wilalung, Desa Medini, Desa Mlatiharjo, Desa Tambirejo, Desa Banjarsari dan  Desa 

Boyolali. Jumlah Dusun 33 , jumlah  RW 67 dan jumlah RT 420, jumlah perangkat Desa 

yang terlah terisi adalah 18 orang, sekertaris Desa 15 orang, kepala dusun 11 orang, kepala 

urusan 69 dan pembantu kaur 30 orang dengan batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Kecamtan Karanganyar  

- Sebelah 

Timur : Kecamatan Undaan Lor Kabupaten Kudus 

- Sebelah 

Selatan : Kecamatan Dempet  

- Sebelah 

Barat : Kecamatan Wonosalam  

Jarak Kecamatan Gajah ke Ibu Kota Kabupaten Demak ±10 Km, sedangkan jarak ke 

Kecamatan Karanganyar sekitar ±10 Km ±20 Km ke Kecamatan Dempet dan ±15 Km ke 

Kecamatan Wonosalam. Luas wilayah Kecamatan Gajah secara administratif adalah 47,84 

Km, Sebagai daerah agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian 

Kecamatan Gajah sudah termasuk dalam klasifikasi Kecamatan swasembada (BPS 

Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003). Wilayah Kecamatan Gajah 

terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.418,40 ha dan selebihnya adalah lahan kering. 

Menurut pengunaannya sebagaian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tehnis 

2.820,90 ha, tadah hujan 214,12 ha dan ½ tehnis 160,00 ha. Lahan kering 610,04 ha 

digunakan untuk tegalan atau kebun, 563,08 di gunakan untuk bangunan dan halaman, 

selebihnya digunakan untuk lainnya seperti jalan, sungai dll. Pembagian Desa menurut luas 

wilayahnya dapat dilihat di tabel 2 (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam 

Angka 2003).  
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Desa 

Tahun 2003 

Luas 

km2 

Prosentase 

(%) 

Surodadi   2,02 4,22 

Jatisono  2,26 4,72 

Kedondong  4,57 9,55 

Gedangalas 2,53 4,43 

Sambiroto 1,83 3,82 

Tanjunganyar 2,47 5,16 

Wilalung 2,87 6,00 

Medini 2,65 5,44 

Mlatiharjo 3,62 7,56 

Tambirejo 1,99 4,16 

Banjarsari 4,18 8,74 

Boyolali 1,69 3,53 

Gajah 2,32 5,7 

Sari 3,65 7,64 

Mlengkang 2,99 6,25 

Sambung 2,37 4,95 

Tlogopandongan 2,19 4,58 

Mojosimo 1,69 3,35 
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Tabel 2.Pembagian Desa di Kecamatan Gajah 

Menurut Luas Wilayahnya Tahun 1980 & 

2003 

 

 

JUMLAH  47,84 100% 

Desa 

Tahun 1980 

Luas 

km2 

Prosentase 

(%) 

Surodadi   2,02 4,22 

Jatisono  2,26 4,72 

Kedondong  4,57 9,55 

Gedangalas 2,65 5,28 

Sambiroto 1,83 3,82 

Tanjunganyar 2,47 5,16 

Wilalung 2,87 6,00 

Medini 2,70 5,54 

Mlatiharjo 3,57 7,46 

Tambirejo 1,99 4,16 

Banjarsari 4,18 8,74 

Boyolali 1,69 3,53 

Gajah 2,20 4,85 

Sari 3,65 7,64 

Mlengkang 2,99 6,25 

Sambung 2,37 4,95 

Tlogopandongan 2,19 4,58 

Mojosimo 1,69 3,35 

JUMLAH  47,84 100% 



23 
 

 

Keterangan :     = Naik        = Turun (Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah 

Dalam Angka 1980 & 2003) 

Tabel 3. Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Menurut Desa Di Kecamatan Gajah 

Tahun 1980 & 2003 

 Tahun 1980  Tahun 2003 

Desa Sawah 

(Ha) 

Tanah Kering 

(Ha) 

Jumlah 

(Ha) 

 Sawah 

(Ha) 

Tanah Kering 

(Ha) 

Jumlah 

(Ha) 

Surodadi   153,10 49,00 202,10  150,10 46,00 196,10 

Jatisono  143,59 82,41 226,00   130,59 75,45 206,04 

Kedondong  350,70 106,50 457,20  350,70 106,50 457,20 

Gedangalas 187,80 64,90 252,70  167,80 63,70 231,50 

Sambiroto 124,90 57,90 182,80  144,90 67,90 212,80 

Tanjunganyar 124,00 123,00 247,00  154,00 113,00 267 

Wilalung 169,30 117,70 287,00  146,30 113,70 260 

Medini 187,00 78,20 265,20  157,30 78,10 235,40 

Mlatiharjo 268,00 89,00 357,00  258,00 84,00 342 

Tambirejo 155,00 44,00 199,00  145,00 43,00 188 

Banjarsari 330,60   87,40 418,00  320,60 87,40 408 

Boyolali 125,00 44,00 169,00  175,00 43,00 218 

Gajah 164,38 67,62 232,00  124,38 66,62 191 

Sari 304,00 61,40 365,40  312,00 64,40 376,40 

Mlengkang 183,00 116,00 299,00  123,00 116,00 239 

Sambung 177,00 60,00 237,00  137,00 65,00 202 

Tlogopandongan 140,13 78,87 219,00  170,13 88,87 259 

Mojosimo 130,90 38,10 169,00  150,90 38,10 189 

JUMLAH 3418,40 1365,46 4783,86  3317,7 

 

1360,74 

 

4783,86 
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Keterangan:  = Naik,  = Turun (Sumber BPS Kabupaten Demak: Kecamatan Gajah 

Dalam Angka 2003) 

  

Tabel 4. Luas Tanah Sawah Menurut Desa dan Jenis Pengairan di Kecamatan Gajah 

Tahun 1980 & 2003  

Tahun 1980 

Desa 

 

Teknis  ½ 

Teknis  

Sederhana Sederhana 

Non PU(Ha) 

Tadah 

Hujan  

Jumlah 

Surodadi   0,00 100,00 0,00 0,00 53,10 153,1 

Jatisono  89,77 0,00 0,00 0,00 43,82 133,59 

Kedondong  150,70 0,00 0,00 0,00 60,00 210,7 

Gedangalas 97,80 0,00 0,00 0,00 90,00 187,8 

Sambiroto 52,00 0,00 0,00 0,00 92,90 144,9 

Tanjunganyar 94,00 0,00 0,00 0,00 100,00 194 

Wilalung 114,00 0,00 0,00 0,00 135,30 249,3 

Medini 147,00 0,00 0,00 0,00 40,00 187 

Mlatiharjo 198,00 50,00 0,00 0,00 98,00 346 

Tambirejo 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 

Banjarsari 230,60 0,00 0,00 0,00 20,00 250,6 

Boyolali 0,00 60,00 0,00 65,00 0,00 125 

Gajah 0,00 0,00 258,38 0,00 46,00 304,38 

Sari 204,00 0,00 0,00 0,00 20,00 224 

Mlengkang 120,00 0,00 0,00 0,00 3,00 123 

Sambung 117,00 0,00 0,00 0,00 40,00 157 
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Tlogopandongan 110,13 0,00 0,00 0,00 0,00 110,13 

Mojosimo 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 110,9 

JUMLAH 1861,13 110 258,38 65 745,2 3039,71 

(Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 1980) 

Tahun 2003 

Desa Teknis  ½ 

Teknis  

Sederhana Sederhana 

Non PU (Ha) 

Tadah 

Hujan  

Jumlah 

Surodadi   0,00 100,00 0,00 0,00 53,10 153,10 

Jatisono  139,77 0,00 0,00 0,00 3,82 143,59 

Kedondong  350,70 0,00 0,00 0,00 0,00 350,70 

Gedangalas 187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 187,80 

Sambiroto 52,00 0,00 0,00 0,00 72,90 124,90 

Tanjunganyar 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,90 

Wilalung 134,00 0,00 0,00 0,00 35,30 124,00 

Medini 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,30 

Mlatiharjo 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

Tambirejo 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 

Banjarsari 330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 330,60 

Boyolali 0,00 60,00 0,00 65,00 0,00 125,00 

Gajah 0,00 0,00 158,38 0,00 6,00 164,38 

Sari 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 

Mlengkang 180,00 0,00 0,00 0,00 3,00 183,00 

Sambung 137,00 0,00 0,00 0,00 40,00 177,00 

Tlogopandongan 140,13 0,00 0,00 0,00 0,00 140,13 
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Mojosimo 130,90 0,00 0,00 0,00 0,00 130,90 

JUMLAH 2 820,90 160,00 

 

158,38 65,00 214,12 3 418,40 

Keterangan:  = Naik, = Turun (Sumber BPS Kabupaten Demak: Kecamatan Gajah 

Dalam Angka 2003) 

Tabel 5. Luas Tanah Kering Menurut Desa dan Pengunaannya di Kecamatan Gajah 

Tahun 2003 

Desa Pekarangan / 

Bangunan 

(Ha) 

Tegalan / 

Kebun 

(Ha) 

Padang 

 

(Ha) 

Tebat / 

Empang 

(Ha) 

Tambak 

 

(Ha) 

Surodadi   20,50 26,10 0,00 0,00 0,00 

Jatisono  34,26 35,74 0,00 0,00 0,00 

Kedondong  47,30 57,00 0,00 0,00 0,00 

Gedangalas 22,70 22,70 0,00 0,00 0,00 

Sambiroto 18,20 37,90 0,00 0,00 0,00 

Tanjunganyar 31,00 78,00 0,00 0,00 0,00 

Wilalung 73,70 16,00 0,00 0,00 0,00 

Medini 51,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Mlatiharjo 28,10 30,60 0,00 6,00 0,00 

Tambirejo 31,32 08.38 0,00 0,00 0,00 

Banjarsari 29,80 53,30 0,00 0,00 0,00 

Boyolali 13,00 26,00 0,00 2,00 0,00 

Gajah 20,60 36,60 0,00 0,00 0,00 

Sari 31,20 21,40 0,00 0,00 0,00 
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Mlengkang 33,00 76,00 0,00 0,00 0,00 

Sambung 26,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Tlogopandongan 29,23 29,46 0,00 0,00 0,00 

Mojosimo 22,17 11,56 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 563,08 610,04 0,00 8,00 0,00 

(Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003) 

Lanjutan. 

Desa Perkebunan 

 

(Ha)  

Hutan 

Negara 

(Ha) 

Lainnya 

(Sungai, 

Jalan,DLL) 

Jumlah 

 

(Ha)  

Surodadi   0,00 0,00 2,40 49,00 

Jatisono  0,00 0,00 12,41 82,41 

Kedondong  0,00 0,00 2,20 106,50 

Gedangalas 0,00 0,00 11,20 64,90 

Sambiroto 0,00 0,00 1,80 57,90 

Tanjunganyar 0,00 0,00 14,00 123,00 

Wilalung 0,00 0,00 28,00 117,70 

Medini 0,00 0,00 17,20 78,20 

Mlatiharjo 0,00 0,00 30,30 89,00 

Tambirejo 0,00 0,00 4,30 44,00 

Banjarsari 0,00 0,00 4,30 87,40 

Boyolali 0,00 0,00 5,00 44,00 

Gajah 0,00 0,00 10,42 67,62 

Sari 0,00 0,00 8,80 61,40 
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Mlengkang 0,00 0,00 7,00 116,00 

Sambung 0,00 0,00 20,18 60,00 

Tlogopandongan 0,00 0,00 11,10 78,87 

Mojosimo 0,00 0,00 4,37 38,10 

JUMLAH 0,00 0,00 192,34 1 365,46 

(Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003) 

Secara administratif wilayah Kecamatan Gajah terdiri atas 18 Desa, 33 Dusun, serta 

67 RW dan 420 RT. Seluruh Desa di Kecamatan Gajah sudah termasuk klasifikasi 

swasembada. Jumlah perangkat yang terisi adalah Kepala Desa sejumlah 18 orang, sekertaris 

desa 15 orang, kepala urusan 69 orang dan pembantu kaur 30 orang (BPS Kabupaten Demak 

: Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003). 

Tanah Bengkok di Kecamatan Gajah seluas 759,04 Ha atau sekitar 15 persen dari luas 

wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 3 persen dari total luas wilayah 

Kecamatan Gajah atau sekitar 172,32 Ha. Dari tahun 1980 sampai 2003 tanah bengkok dan 

tanah kas desa mengalami perubahan. Untuk mengetahui luas tanah bengkok desa di 

Kecamatan Gajah tahun 2003 bisa di lihat di tabel 6 (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan 

Gajah Dalam Angka 2003).  

Tabel 6. Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa di Kecamatan Gajah Tahun 1980 & 2003 

 Tahun 1980  Tahun 2003 

Desa Tanah Bengkok 

(Ha) 

Kas Desa 

(Ha) 

 Tanah Bengkok 

(Ha) 

Kas Desa 

(Ha) 

Surodadi   33,65 6,65  31,85 6,65 

Jatisono  52,31 9,21  53,61 9,21 

Kedondong  60,30 8,27  60,90 8,27 

Gedangalas 46,14 7,29  48,04 7,29 
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Keterangan  = Naik,  = Turun (Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan 

Gajah Dalam Angka 2003)  

 

C. Keadaan Demogfrafis Kecamatan Gajah 

1. Keadaan Penduduk  

Penduduk adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu, terkait 

oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan saling berinteraksi satu sama lain secara 

terus menerus dan telah berdomisili di Desa tersebut selama 6 bulan atau lebih. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan berpengaruh pada jumlah 

Sambiroto 33,52 6,76  32,12 6,76 

Tanjunganyar 39,24 6,06  39,74 6,06 

Wilalung 47,44 7,60  46,94 7,60 

Medini 43,59 13,90  46,99 13,90 

Mlatiharjo 48,27 22,00  45,17 22,00 

Tambirejo 52,67 8,66  53,97 8,66 

Banjarsari 67,26 9,50  63,46 9,50 

Boyolali 23,60 7,29  27,50 7,29 

Gajah 48,81 3,36  41,87 3,36 

Sari 65,53 16,26  60,33 16,26 

Mlengkang 41,29 17,76  45,89 17,76 

Sambung 36,19 8,42  31,89 8,42 

Tlogopandongan 17,29 7,75  13,89 7,75 

Mojosimo 13,58 5,58  14,88 5,58 

JUMLAH 753,39 164,57  759,04 172,32 
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penduduk Kecamatan Gajah (BPS Kabupaten Demak : Statistik Potensi Desa 

Provinsi Jawa Tengah 2011). 

Jumlah penduduk Kecamatan Gajah pada tahun 1980 Sebanyak 36.079 jiwa 

dengan perincian jenis kelamin 17.833 jiwa laki-laki dan 18.246 jiwa perempuan 

yang tersebar di 18 Desa yang ada di Kecamatan Gajah ( BPS kabupaten Demak : 

Kecamatan Gajah Dalam Angka 1980). Tahun 1986 - 2003 jumlah penduduk 

Kecamatan Gajah Terus mengalami peningkatan sebanyak 100-1000 jiwa 

pertahun. Dan tahun 2005 ini jumlah penduduk Kecamatan Gajah mencapai 46.841 

jiwa dengan perincian 23,398 laki-laki dan 23.443 perempuan. Secara berurutan, 

penduduk terbanyak terdapat di Desa Kedondong dan Desa Saridengan jumlah 

penduduk masing-masing sebesar 4.644 orang dan 3.493 orang. Sedangkan 

penduduk terkecil terdapat di Desa Boyolali dan Desa Mojosimo dengan masing-

masing sebanyak 1.157 dan 1.413 orang. Menurut kelompok umur, sebagaian 

besar penduduk Kecamatan Gajah termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) 

sebanyak 29.859 orang (63,74 persen), dan selebihnya 11.654 orang (24,87 persen) 

berusia dibawah 15 tahun dan 5328 orang berusia 65 tahun keatas (11,38 persen) 

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk perempuan di 

Kecamatan Gajah pada tahun 1985-2003 lebih banyak di bandingkan dengan 

penduduk laki-laki. Keadaan penduduk Kecamatan Gajah menurut jenis kelamin 

pada tahun 1985-2003 bisa di lihat di tabel 3. (BPS Kabupaten Demak : 

Kecamatan Gajah Dalam Angka 1980-2003)  

Besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) Kecamatan Gajah adalah 

568,73. Hal ini berarti bahwa setiap 1000 orang berusia produktif menangung 568 

orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari 

kepadatan penduduknya, pada tahun 2003 kepadatan penduduk di Kecamatan 
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Gajah mencapai 979,11 orang/Km². Penduduk terpadat di  Desa Gajah 1.478,5 

orang/Km², sedangkan penduduk paling jarang berada di Desa Boyolali dengan 

kepadatan 684,62 orang/ Km² (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam 

Angka 1985-2003).  

 

 

Tabel 3. Jumlah penduduk Kecamatan Gajah menurut jenis kelamin pada tahun 1985 – 

2005  

Tahun Penduduk Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1980 17.220 17.643 34.863 

1981 17.311 17.782 35.093 

1982 17.432 17.877 35.309 

1983 17.523 17.978 35.501 

1984 17.700 18.102 35.802 

1985 17.833 18.246 36.079 

1986 17.713 19.387 37.103 

1987 17.993 19.554 37.547 

1988 18.323 19.765 38.088 

1989 18.522 20.007 38.529 

1990 18.719 20.235 38.954 

1991 19.202 19.880 39.082 
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1992 19.420 20.043 39.463 

1993 19.641 20.273 39.914 

1994 19.789 20.388 40.177 

1995 19.872 20.479 40.351 

1996 20.215 20.479 40.928 

1997 20.319 21.047 41.366 

1998 20.394 21.123 41.517 

1999 20.815 21.240 42.055 

2000 21.353 21.622 42.975 

2001 22.042 22.030 44.072 

2002 22.645 22.475 45.120 

2003 23.024 23.138 46.162 

 Keterangan :     = Naik  = Turun (Sumber BPS Kabupaten Demak : Demak 

Dalam Angka 1985-2003) 

 Masyarakat Kecamatan Gajah merupakan masyarakat agraris yang sebagian besar 

penduduknya hidup dari pertanian dan sangat memanfaatkan lahan pertanian sebaik mungkin 

karena hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Gajah merupakan lahan pertanian baik 

sawah, kebun dan tegalan dan sektor pertanian di kecamatan Gajah bisa di bilang merupakan 

sektor yang paling di ungulkan apabila di bandingakan dengan sektor-sektor lainnya seperti 

perdaganan (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003) 

2. Keadaan Ekonomi  
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Kecamatan Gajah sebagain besar penduduknya beramata pencaharian di bidang 

pertanian dan perdagangan. Dilihat dari tempat Kecamatan Gajah terletak di antara 

Kabupaten Kudus dan kota Demak yang merupakan tempat yang strategis untuk 

meningkatkan pertumbuhan. Untuk melihat mata pencaharian penduduk Kecamatan Gajah 

tahun 2003 dalam tabel 4.  

 

 

Tabel 4. Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Gajah tahun 2003 

 

(BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003) 

3. Tingkat Pendidikan 

Tahun 2003 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani 11.172 

Industri  5470 

Perdagangan  1264 

Transportasi  626 

Buruh Tani 10.701 

Buruh bangunan  2692 

Pegawai Negeri  633 

Lain-lain  7313 

Tahun 1980 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani 13.172 

Industri  1180 

Perdagangan  1354 

Transportasi  526 

Buruh Tani 16.701 

Buruh bangunan  1692 

Pegawai Negeri  53 

Lain-lain  5421 
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Dalam bidang pendidikan, masyarakat kecamatan Gajah termasuk memiliki 

tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi, masyarakat Gajah ada yang 

menempuh pendidikan umum dan pendidikan khusus, pendidikan umum terdiri 

dari SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan khusus 

terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Aliyah (MA), dan pendidikan 

keagamaan lain seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) untuk melihat lebih 

jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Gajah bisa di lihat di tabel 5 

(BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003 & Statistik 

Potensi Desa Jawa Tengah 2011).  

Tabel 5. Penduduk Kecamatan Gajah menurut tingkat Pendidikan tahun 1980 & 2003 

 

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Gajah terdiri dari 22 Taman kanak-kanak, 35 SD 

Negeri, 7 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 SLTP Negeri, 2 SLTP Swasta, 47 Madrasah 

Tsanawiyah (MTS), 2 STLA Negeri,untuk jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi 

masyarakat Gajah menempuh di luar Kecamatan Gajah yaitu di kota Semarang ataupun di 

Tahun 1980  

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1. Akademi/Perguruan Tinggi 4 

2. SLTA 60 

3. SLTP 50 

4. SD 1056 

5. Tidak tamat SD 1730 

6. Belum tamat SD 4652 

7. Tidak sekolah 15804 

Tahun 2003 

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1. Akademi/Perguruan Tinggi 276 

2. SLTA 3019 

3. SLTP 4887 

4. SD 23.345 

5. Tidak tamat SD 1730 

6. Belum tamat SD 7652 

7. Tidak sekolah 5804 
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kota Kudus serta kota lainnyaUntuk pendidikan islam bagi anak-anak maka didirikan TPA 

oleh masyarakat biasanya mereka memanfaatkanmasjid atau mushola dan juga membangun 

bangunan sendiri di Kecamatan Gajah. Kegiatan ini diselenggarakan setiap hari pukul empat 

sampai habis magrib ( Sumber : BPS Kabupaten Demak tahun 2003 ). 

 

 

D. Keadaan Geografis Desa Mlatiharjo 

Desa Mlatiharjo merupakan salah satu Desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak, terletak pada dataran rendah Pulau Jawa akan tetapi jauh 

dari laut. Luas Wilayah Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah 3,57Km² dengan batas 

wilayahnya sebagai berikut : 

 Utara  : Desa Mlengkang 

 Timur  :  Desa Merdiri  

 Selatan  :  Desa Tanjunganyar 

 Barat   :  Desa Tambirejo 

Jarak Desa Mlatiharjo dengan Ibu Kota Kecamatan Gajah Kabupaten Demak  adalah 

10 Km. Letak posisi Kecamatan Gajah di dataran rendah sekitar 5m dpl. Dengan 

tingkat intensitas curah hujan sedang. Desa Mlatiharjo memiliki pertanian yang sangat 

maju dan bisa di katakan yang paling ungul di bandingkan desa lainnya di kecamatan 

Gajah (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003) 

E. Keadaan Demografis Desa Mlatiharjo  

Perencanaan pembangunan suatu wilayah, baik lokal maupun nasional, serta keadaan 

penduduk di wilayah yang bersangkutan masih perlu di perhatikan. Hal ini disebabkan 
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karena tujuan akhir pembangunan adalah untuk mengingkatkan kesejahteraan 

penduduk yang tinggal di wilayah itu (BPS Kabupaten Demak : Statistik Potensi Desa 

Provinsi Jawa Tengah 2011). 

      Data kependudukan memegang peranan penting bagi perencanaan pembangunan. 

Lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia makin mempermudah dan 

mempercepat rencana pembangunan. Kajian demografi di perlukan untuk dapat 

memahami keadaan penduduk di suatu daerah. Demografi mempelajari struktur dan 

proses penduduk ini mengalami perubahan dan perubahan tersebut di karenakan 

faktor demografi yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (moralitas), dan migrasi 

penduduk. Ketiga faktor ini yang mempengaruhi demografi penduduk disuatu tempat 

(Mantra, 2003: 1-3). 

     Seiring dengan jumlah penduduk Desa Mlatiharjo yang terus bertambah dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2003 jumlah penduduk Desa Mlatiharjo yaitu : 3.267 jiwa terdiri 

dari 1823 jiwa laki-laki dan 1444 jiwa perempuan. Keadaan penduduk Desa 

Mlatiharjo menurut jenis kelamin bisa di lihat di tabel 6.  

Tabel 6. Keadaan penduduk Desa Mlatiharjo menurut jenis kelamin tahun 1980- 

2003 

 

( Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003)  

 

 

 

Tahun Penduduk Jumlah 

Laki-Laki Perempuan  

1980 876 823 1699 

1985 993 961 1954 

2000 1.120 1065 2185 

2003 1.823 1.444 3.267 
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F. Kondisi Ekonomi Desa Mlatiharjo 

        Perekonomian masyarakat Desa Mlatiharjo didukung oleh sektor pertanian, 

sebagian lagi dibidang perdagangan, industri dan jasa. Pada tahun 1980-2000 

masyarakat Mlatiharjo sebagaian besar bermata petani baik itu pemilik sawah sendiri 

ataupun hanya menjadi buruh tani, pedagang, buruh bangunan, peternak hewan 

seperti kambing dan sapi serta berbagai jenis unggas dan lainnya. Perkembangan 

ekonomi masyarakat Desa Mlatiharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun karena 

masyarakat mulai mengerti betul tentang konsep pertanian yang baik dan efisien serta 

tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang layak seperti irigrasi, bibit ungul, 

pupuk yang mudah didapat serta sarana lainnya. Tahun 2003 sebagaian besar 

pertanian masyarakat Desa Mlatiharjo sudah semakin maju dan berkembang pesat 

berkat sosialisasi dibidang pertanian yang sering diadakan di Desa itu sendiri maupun 

di Kecamatan Gajah dan juga mempermudah petani dalam mendapatkan modal untuk 

bercocok tanam dan biasanya untuk urusan modal mereka para petani memiliki 

sebuah kelompok tani yang memberikan modal berupa bibit ungul serta pupuk untuk 

menggarap lahan pertaniannya dan pada saat pembayaran kelompok tani tersebut 

tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari petani yang meminjam modal berupa 

bibit dan pupuk. Di Desa Mlatiharjo sendiri ada sebuah kelompok tani yang bernama 

Gapotan (Gabungan Kelompok Tani di Desa Mlatiharjo) untuk mata pencaharian 

selain di bidang pertanian bisa dilihat di tabel 7 (Wawancara dengan Bp.Rumani 

Rabu, 20 Agustus 2014 ) 

Tabel 7. Mata pencaharian Penduduk Desa Mlatiharjo tahun 1985 - 2003 

No Jenis Pekerjaan 1980 1985 1990 2003 

1. Petani  622 541 465 710 

2. Buruh Tani 723 631 563 913 
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(Sumber BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 1985 - 2003) 

              Dari tabel diatas masyarakat pada tahun 1980 yang bermata pencaharian sebagai 

petani 622 orang dan buruh tani 723 orang. Sedangkan industri kecil dan menengah di Desa 

Mlatiharjo tahun 1980 berjumlah 30 orang dan Karyawan perusahaan swasta 79 orang. 

             Dan pada tahun 2003 Sebagaian besar penduduk Mlatiharjo bermata pencaharian 

sebagai buruh tadi dan petani yang berjumlah sekitar 1623 orang yang terbagi dari petani 710 

orang dan buruh tani 913 orang mereka bekerja di persawahan baik milih sendiri ataupun 

sawah orang lain untuk menjadi buruh tani dengan sistem upah atau dengan sistem magasan 

yaitu mengerjakan tanah orang lain dengan cara menyewa tanah sawah dalam waktu, 

biasanya sampai musim panen berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu si 

penyewa dan si pemilik tanah. Atau dengan sistem bagi hasil yaitu pemilik tanah menyuruh 

buruh tani untuk mengarap tanahnya akan tetapi modal berasal dari si buruh tani yang 

mengerjakan sawah si pemilik sampe nanti panen semua keperluan pertanian di tangung 

buruh tani, pihak pemilik tanah hanya meminjamkan tanahnya untuk di ditanami tanpa di 

kenakan upah sewa lahan dan apabila sawah atau tanah tersebut sudah menghasilkan hasil 

panen baik padi ataupun tanaman sawah lainnya hasilnya akan di bagi menurut kesepakatan 

yang dulu pernah di buat antra si pemilik tanah dan buruh tani itu sendiri (BPS Kabupaten 

Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003).  

3. Industri menengah & kecil 30 23 34 56 

4. Pegawai negri sipil 2 4 6 10 

5. Peternak 16 30 89 99 

6. Karyawan Perusahaan swasta  79 89 125 346 

7. Lain-lainnya  152 140 134 184 

 Jumlah 1624 1458 1416 2318 
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        Petani dapat menanami tanahnya tiga kali setahaun hal ini di dukung dengan kelancaran 

saluran irigrasi, pemilihan bibit ungul yang biasanya akan mempercepat proses panen dan 

lebih tahan terhadap penyakit dan pemupukan yang baik dan teratur akan membuat tanaman 

padi akan lebih cepat dalam proses pertumbuhannya. Tanaman pertanian yang di 

kembangkan oleh penduduk Desa Mlatiharjo yang utama adalah tanaman pengan dan 

palawija seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang ijo, ubi kayu dan ubi jalar dan 

mereka juga mengembangkan tanaman-tanaman holtikultura seperti belimbing, jambu merah 

delima, jambu citra, pisang, melon, semangka dan klengkeng dataran rendah yang di beri 

nama klengkeng mlatiharjo. Hasil pertanian tersebut dijual melalui pengecer di kota Demak 

maupun dari luar kota Demak karena Kabupaten Demak terkenal dengan jambu merah 

delima dan belimbingnnya dan mereka juga memasarkannya melalui online shop 

mengunakan situs web Desa Mlatiharjo yang dulunya merupakan binaan dari salah satu 

universitas di kota Semarang untuk bisa mengelola dan memasarkan melalui dunia maya atau 

online shop dengan tujuan agar produk dari masyarakat desa Mlatiharjo dapat bersaing 

dengan produk lokal daerah lainnya (Wawancara dengan Bp. Munif 20 Agustus 2014).. 

         Masyarakat Desa Mlatiharjo yang bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan 

swasta dan lainnya sekitar 530 orang yang terbagi atas karyawan perusahaan swasta 346 dan 

lainnya yang bermata pencaharian di bidang jasa, pedagang dan lain-lainya berjumlah 184 

orang. Mereka bekerja di pabrik-pabrik swasta yang berada di dekat wilayah  mereka bahkan 

ada yang sampe keluar wilayahnya seperti di kabupaten Semarang, Kudus dan Jepara, 

pekerjaan mereka pun beragam dari industri rokok, industri mebel, industri garment, industri 

makanan dan industri-industri lainnya dan mereka yang bermata pencaharian di bidang jasa 

dan lainnya biasanya bekerja sebagai penjaga toko, bengkel, salon dan lainnya (BPS 

Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003)..  
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      Dalam bidang peternakan masyarakat Desa Mlatiharjo cukup maju hal ini dibuktikan 

mereka sering mengikuti perlombaan di bidang peternakan di tingkat daerah maupun provinsi 

dengan memanfaatkan limbah pertanian yang sudah tidak di pakai seperti limbah padi dan 

tanaman sawah lainnya yang berupa jerami dan sekam padi yang di olah menjadi pakan 

ternak ataupun sebaliknya yaitu menjadikan limbah ternak untuk digunakan menjadi 

kebutuhan pertanian seperti memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman. Para 

peternak yang ada di desa Mlatiharjo kebanyakan beternak kambing dan unggas ada juga 

yang berternak sapi dan kerbau akan tetapi jumlahnya sedikit karena harga sapi dan kerbau 

cukup mahal, di Desa Mlatiharjo juga ada beberapa pembudidayaan ikan air tawar seperti 

lele, ikan mas, munjair dan lainnya (Wawancara dengan Bp. Munif 20 Agustus 2014). 

     Selain perkerjaan yang sudah di sebutkan dia atas penduduk Desa Mlatiharjo juga ada 

yang menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) dan Usaha kecil menengah akan tetapi jumlah 

mereka paling sedikit di bandingan pekerjaan lainnya yaitu Pegawai negeri sipil 10 orang dan 

56 orang menekuni usaha kecil menengah bahkan ada beberapa usaha kecil menengah yang 

memanfaatkan produk-produk pertanian maupun peternakan dari Desa mereka sendiri untuk 

di olah menjadi sebuah produk makanan maupun kerajianan yang lebih ekonomis dari pada 

barang mentah atau hasil dari pertanian maupun peternakan. Para pengusaha kecil menengah 

itu memiliki beberapa produk seperti manisan, dan aneka krupuk maupun kripik dan oalahan 

lainnya baik dari tanaman maupun yang berasal dari hewan seperti kripik bayam, singkong, 

kripik kulit ikan dan lainnya (BPS Kabupaten Demak : Kecamatan Gajah Dalam Angka 

2003).   

G. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Mlatiharjo  

               Masyarakat Desa Mlatiharjo merupakan masyarakat asli dari suku Jawa. Hubungan 

sehari-hari terjalin dengan akrab antara penduduk. Setiap permasalahan yang ada selalu di 
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permusyawarahkan untuk mencapai mufakat bersama dan menghindari dari terjadinya 

perpecahan antar warga. Hubungan kekerabatan juga berlangsung baik. Hal ini dibuktikan, 

jika ada salah satu warga mempunyai hajatan maka yang lain akan berdatangan untuk 

membantu layaknya masayarakat Jawa yang masih memegang erat budaya dan adat istiadat 

nenek moyangnya. Begitu pula jika ada salah satu tetangganya atau warga yang meninggal, 

maka warga yang lainnya akan berdatangan membantu dan berbela sungkawa, bahkan 

mereka melalukan semua itu tanpa mengharap untuk di bayar atau bisa di katakan membantu 

karena iklas seperti yang kita tahu masyarakat Jawa sudah terbiasa bergotong royong antar 

satu dengan lainnya untuk menciptkan suasana yang harmonis, gotong royong adalah upaya 

spontanitas yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama rukun dan saling menghormati 

antara warga lainnya. Semakin beratambahnya tahun dan berkembangannya teknologi 

membuat masyarakat di perkotaan modern banyak yang terlena dan menyibukan diri dengan 

urusannya sendiri dan melupakan hubungan kekerabatan contohnya dahulunya hampir 

seluruh masyarakat Jawa saling sapa dan ramah serta menghormati sesama sedikit demi 

sedikit akan mulai acuh baik saat berpapasan maupun bertemu di suatu tempat bahkan yang 

lebih parahnya setiap ada masalah yang dulunya di selesaikan bersama dengan jalur 

musyawarah tetapi sekarang dengan perkelahian dan permusuhan (BPS Kabupaten Demak : 

Statistik Potensi Desa Jawa Tengah 2011 & Wawancara Bp. Munif 20 Agustus 2014) .  

        Kegiatan lainnya dilakukan bersama-sama dan melibatkan seluruh warga adalah kerja 

bakti membersihkan lingkungan dan pemakaman umum  yang melibatkan seluruh warga 

Desa Mlatiharjo hal ini di lakukan secara suka rela dan tidak mendapatkan upah sama sekali. 

Semua penduduk Desa Mlatiharjo beragama Islam, dengan tingkat ketaatan hukum agama 

yang tinggi. Desa Mlatiharjo memiliki tempat ibadah yakni 1 masjid dan 10 mushola. Upaya 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan, umat islam di desa Mlatiharjo membentuk 

kegiatan keagamaan berupa majeslis taklim dan perkumpulan remaja masjid. Kegiatan 
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remaja masjid biasanya di lakukan satu minggu sekali setiap hari kamis malam. Dalam 

kegiatan ini biasanya di isi dengan acara yasinan, tahlilan dan ceramaah keagamaan. 

Masyarakat muslim di desa Mlatiharjo mempunyai oraganisasi keagamaan yaitu Nadhatul 

Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi tersebut berkembang tanpa adanya pertentangan 

yang memecah keharmonisan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya keagamaan 

yang ada di Desa Mlatiharjo, antra dua organisasi saling toleransi agar tetap terjaga dan 

terpelihara keharmonian serta kerukuran antara umat beragama serta warga Desa Mlatiharjo 

(Wawancara dengan Bp. Munif 20 Agustus 2014). 
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BAB III 

PERKEMBANGAN PERTANIAN KHUSUSNYA PADI DI DESA MLATIHARJO 

KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK 

 

A. Sejarah Pertanian Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak  

Pertanian secara relatif merupakan inovasi yang belum lama berselang jika di 

bandingkan dengan sejarah manusia, karena manusia semula dalam masa yang lama 

hanya bertindak sebagai pengumpul makanan. Produksi pangan pertama dengan 

penanaman dan pembudidayaan yang sesungguhnya baru terjadi pada 7000-10.000 

tahun yang silam (pada zaman Neolitik). Didunia pertanian nampaknya berkembang 

secara sendiri-sendiri pada waktu yang jauh terpisah pada beberapa tempat yang 

berlainan (Setyati Harjadi.Sri 1979:4). 

Sebelum beranjak ke tujuan pembahasan alangkah baiknya kita mengetahui 

terlebih dahulu tentang sejarah pertanian di Negara Indonesia yang dulunya di kenal 

dengan sebutan Nusantara dan sebutan itu berubah setelah negara ini merdeka 

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih di kenal dengan NKRI atau 

biasanya disebut Indonesia. Di Nusantara sendiri pertanian sudah lama dikenal sejak 

zaman prasejarah dengan di temukannya beberapa bukti fosil manusia purba di 

daerah sangiran yang di kenal dengan salah satu situs purbakala yang ada di Jawa 

Tengah. Di sangiran banyak di temukan kerangka manusia purba dan alat-alat yang 

di gunakan untuk mengolah makanan maupun bercocok tanam pada masa itu, 

pertanian secara lambat laun terus berkembang karena suatu mahluk hidup selain 

membutuhkan oksigen dan air mereka juga membutuhkan makan dan secara lambat 
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laun manusia mulai berkembang tidak hanya menggantungkan makanan dari alam 

akan tetapi mereka mulai membudidayakan beberapa tanaman dan hewan 

peliharaan. Hal itulah yang menjadi awal sejarah perkembangan pertanian di 

Indonesia dan bahkan pada zaman kerajaan – kerajaan di Indonesia mereka sudah 

menjadikan pertanian sebagai suatu kebutuhan yang amat sangat penting seperti 

yang tertuliskan dalam Prasasti Tugu dari kerajaan Tarumanagara yang berisikan 

pesan: Pengalian sungai Candrabaga dan pengalian sungai Gomati oleh 

Purnawarman pada tahun ke -22 masa pemerintannya. Pengalian sungai tersebut 

merupakan gagasan untuk menghindari bencana berupa banjir dan untuk 

mengalirkan air ke sawah-sawah agar tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau 

(Setyati Harjadi.Sri 1979:12).  

Bahkan Raffles dalam karyanya History Of Java mengambarkan kedudukan 

beras dalam kehidupan sosial masyarakat jawa pada saat itu : “Pulau Jawa adalah 

tanah pertanian yang besar, tanah nya adalah sumber besar harta kekayaannya...beras 

merupakan bahan pangan utama seluruh lapisan penduduknya serta bahan pokok 

pertaniannya sebagai persediaan makanan manusia, bahan utama sesudah beras 

adalah jagung. Thomas Stamford Raffles, History Of Java. Jilid 1 ( Kuala Lumpur : 

Oxford University Press. 1978. 121)  

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda mereka betul-betul memanfaatkan 

sumber daya alam negara ini yaitu tanah subur dan kaya akan sumber daya alam 

lainnya, mereka menerapkan sistem tanam paksa ( Cultur Stelsel) yang dimulai pada 

tahun 1836 atas inisiatif Van Der Bosch (Sri Margono,dkk 2010:35).  

Desa Mlatiharjo sebagai salah satu Desa pertanian yang sangat maju di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak memliki latar belakang mengenai 
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keberadaannya. Sebelum menjadi Desa inovasi pertanian pada tahun 2003 sebagian 

masyarakat Desa Mlatiharjo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani 

secara tradisional yaitu kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara-cara 

tradisional dan mengunakan alat-alat tradisional seperti membajak sawah 

mengunakan kerbau, untuk meratakan tanahnya petani tradisional biasanya 

mengunakan alat yang dinamakan garu bentuknya seperti cangkul akan tetapi 

panjang rata atau bisanya mengunakan kayu yang sudah dikasih terpal atau karung 

yang ditarik mengunakan kerbau, mengairi sawahnya dengan cara manual biasanya 

masyarakat menyebutnya dengan sebutan timban (timbo dalam bahasa jawa yang 

berarti memindahkan air mengunakan ember ataupun alat serupa ember dengan 

mengunakan tumpuan untuk sandaran banbu panjang yang ujungnya di beri ember) 

alat ini didesain sendiri berbentuk seperti jungklitan yang biasanya banyak di 

temukan di playgrup / taman kanak-kanak. Memanen sawah mereka mengunakan 

ani-ani dan sabit sebagai alat pemotong padi tradisional, alat perontok biji padi dapat 

berupa papan berbentuk segitiga dengan rongga-rongga diketiga sisinya yang 

bertujuan saat padi dipukulkan ke papan yang berbentuk segitiga itu biji padi akan 

rontok dan dapat melewati rongga-rongga diketiga sisinya atau juga bisa 

mengunakan alat yang dinamakan Dos yang berbentuk bulat yang dibulatannya 

terdiri dari paku yang berguna untuk memisahkan biji padi dari batangnya 

disamping itu juga masih terdapat alat-alat yang biasanya sering dibawa oleh petani 

seperti cangkul, sabit, sorok dan sebagainya (Wawancara Bp. Rumani & Bp.Umar) 

Selain alat-alat pertanian yang biasanya sering ditemui dipersawahan yang 

digunakan sebagai alat untuk mengerjakan sawah juga terdapat alat-alat yang 

berfungsi sebagai pengolah hasil pertanian seperti lesung yang berguna untuk 

memisahkan beras dan sekam padi dengan cara ditumbuk. 
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Dengan mengandalkan ilmu hasil turun-temurun dari nenek moyang tentang 

pertanian masyarakat Desa Mlatiharjo hanya memanafaatkan air hujan sebagai 

sumber air utama untuk pengairan sawahnya yang biasanya sering disebut dengan 

sebutan sawah tadah hujan, awal mula pertanian di Desa Mlatiharjo sangatlah 

tradisional dikarenakan kurangnya soaliasisasi tentang pertanian, kurangnnya 

pengetahuan mereka tentang fasilitas dan kemajuan di bidang teknologi pertanian 

membuat masyarakat ini tidak bisa berkembang mereka selalu mengandalkan alam 

mereka untuk bercocok tanam seperti yang kita ketahui masyarakat trasisional belum 

mengenal sistem pengairan yang mengunakan bendungan sebagai sumber utamanya 

akan tetapi pada dahulu kala mereka hanya berharap pada hujan yang belum tentu 

datangnya bisa di prediksi, apabila sudah tiba saat musim panas dan kesulitan 

mandapatkan air biasanya mereka mengali sumur untuk mensuplai air untuk 

pertaniannya padalah hal itu sangatnya tidak efektif karena air sumur pun jumlahnya 

tidak bisa untuk mengairi sawahnya sampe tiba saatnya panen dan dampak 

terparahnya sawah mereka akan kering dan terjadilah gagal panen (BPS Kabupaten 

Demak : Statistik Alat-Alat Pertanian Jawa Tengah 2009). 

Akan tetapi lambat laun mereka mulai mengenal irigasi sejak pemerintahan 

kolonial masuk ke Indonesia dan melakukan penjajahan mereka tahu betul bahwa 

negara Indonesia yang dulunya disebut Nusantara ini kayak akan sumber daya 

alamnya salah satunya adalah tanah yang subur dan itu dimanfaatkan betul oleh 

pemerintahan Belanda untuk mengambil keuntungan dengan memberlakukannya 

sistem tanam paksa (cultur stelssel) mereka mulai membangun saluran irigrasi dan 

sugai-sungai untuk menajdi sarana pengairan mereka di bidang pertanian, mereka 

juga mulai mengenalkan jenis- jenis tanaman yang menjadi tanaman komoditas 

ekport dunia akan tetapi mereka memaksa para penduduk pribumi untuk 
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menyerahkan seperlima tanah dan tenaganya untuk pemerintah Belanda dan para 

petani dipaksa untuk mengerjakan sawah yang menanam jenis-jenis tumbuhan yang 

laku di jual di pasar dunia tidak hanya sebatas itu pemerintah Belanda juga 

memonopoli perdagangannya dengan cara para petani pribumi disurh menjual hasil 

pertanian atau perkebunannya kepada pihak Belanda dengan harga yang sudah di 

tentukan oleh pemerintah Belanda (Mubyarto, 1972:41). 

Dahulu kala wilayah Demak di kenal dengan wilayah yang dulunya terbentuk 

dari rawa-rawa jadi wilayah ini memiliki kontur tanah yang lembek seperti lumpur 

dan seperti rawa-rawa lainnya tanahnya mengandung banyak air apabila terdapat 

hujan yang terus menerus air yang berada di dalam tanah itu hanya akan menambah 

kadungan air tanah sampai tanah itu tidak bisa menyerap air hujan lagi dan 

akibatnya sering terjadi banjir karena tidak adanya saluran atau aliran yang dapat 

mengalirkan air tersebut maka pada masa penjajahan Belanda banyak membangun 

bendungan serta sungai atau kanal untuk mengalirkan air tersebut agar tidak terjadi 

bencana banjir yang dapat mengancam sektor pertanain dan membuat gagal panen 

(BPS Kabupaten Demak : Statistik Alat-Alat Pertanian Jawa Tengah 2009). Mulai 

sejak itu pada penduduk Desa Mlatiharjo mulai memanfaatkan sungai-sungai serta 

bendungan yang tersedia dan menbangun parit atau aliran air untuk mencapai 

sawahnya dan mengalirkan air dari sungai-sungai itu menuju lahan sawahnya jadi 

para petani tidak lagi bergantung pada kondisi alam dan cuaca untuk bercocok tanam 

walaupun sebagaian ada yang masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber utama 

pengaliran sawahnya namun mereka lebih banyak yang memilih memanfaatkan air 

sungai untuk mengairi sawahnya karena itu lebih berpotensi mengurangi gagal 

panen yang diakibatkan karena kekeringan dan kekurangan air.  
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Semenjak bangsa Indonesia merdeka sampai awal pemerintahan orde baru 

masyarakat masih menerapkan cara bercocok tani  yang dulunya diterapkan oleh 

pihak pemerintah Belanda karena beberapa aspek salah satunya adalah pemerintahan 

awal pasca kemerdekaan Indonesia sedikit sekali program atau kebijakan yang 

bertujuan untuk memajukan sektor pertanian barulah pada masa orde baru 

pemerintah lebih serius menangani sektor pertanian ini sampai pemerintah 

menetapkan sektor pertanain menjadi sektor utama untuk mengerakan dan 

membangun ekonomi Indonesia dengan kebijakan Repelita pada masa itu. 

Pemerintahan orde baru benar-benar serius menggarap sektor pertanian untuk 

menjadi motor penggerak roda perekonomian, pemerintah mulai melaukan beragai 

survey tentang pertanian, berbagai pembangunan aliran-aliran irigrasi di wilayah-

wilayh yang masih minim infrastruktur pertaninannya, pemerintah juga mulai 

mengenalkan para pertani dengan teknologi-teknologi moderen di bidang pertanian 

serta pemerintah juga mengenalkan para petani kepada bibit-bibit ungul hasil dari 

penelitian lembanga-lembaga pertanian agar pertanian yang lakukan para petani 

hasilnya lebih efektif dan lebih rentang terhadap hama dan penyakit karena hama 

dan penyakit merupakan musuh utama para petani yang dapat mengamcam gagal 

panen. Semenjak itulah sektor pertanian di Indonesia mulai maju dan berkembang 

secara pesat dan dapat menjalankan roda perekonomian negara Indonesia yang 

dulunya terjadi inflasi yang tinggi secara lambat laun inflasi mulai turun dan bahkan 

dapat mecapai pertumbuhan ekonomi penduduk yang di targetkan oleh beberapa 

kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Dengan terciptanya kondisi pertanian yang baik secara tidak langsung akan 

menurunkan ketergantungan bangsa Indonesia kepada negara lain untuk tidak 

mengimpor beberapa kebutuhan makanan di dalam negeri seperti kebutuhan akan 
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beras dapat tercukupi di dalam negeri tanpa harus melakukan impor beras dan 

dengan itulah devisa negara tidak terbuang keluar dan devisa negara tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di negara Indonesia seperti 

pembangunan jalan raya, gedung-gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas umum 

lainnya (BPS Kabupaten Demak : Statistik Pertanian Kabupaten Demak 2003). 

Masyarakat Desa Mlatiharjo pun mulai terlihat kemajuannya baik di sektor 

pertanian maupun taraf hidup penduduknya, apabila dulu para petani hanya memiliki 

rumah yang berbahan anyaman bambu sebagai dindingnya sedikit demi sedikit 

mulai berganti dengan kayu papan dan bahkan juga ada yang sudah memakai bahan 

kayu jati dan batu bata, yang dulunya kesulitan mencari beras karena beras susah di 

temukan dan biasanya mereka mengatinya dengan jagung yang di keringkan lama-

lama mulai kembali mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya karena beras 

tidak lagi susah di cari di pasaran, yang dulunya para petani dan buruh tani tidak 

mempunyai biaya untuk mensekolahkan anaknya perlahan lahan terjadi banyak 

perubahan di sektor ekomoni dan mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya 

(Wawancara Bp. Heri Sugiatono 28 November 2014). 

Seperti itulah potret masyarakat Desa Mlatiharjo yang dulunya menekuni 

pertanian secara tradisional dan dengan berjalanannya waktu semakin berkembang 

dan tumbuh pesat baik di sektor pertaniannya maupun ekonominya karena di 

sebabkan perkembangan teknologi dan infrastruktur pertanian yang memadai serta 

di dukung niat para petani maupun masyarakat desa yang menginginkan perubahan 

taraf hidup menuju lebih baik dan layak menjadikan pertanian sebagai prioritas 

utama yang harus di benahi dari sekarang sampai sekarang pertanian di desa 

Mlatiharjo bisa dikatakan salah satu Desa pertanian yang terbaik di kabupaten 

Demak dan kepala Desa Mlatiharjo mendapat banyak penghargaan dan piagam baik 
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dari tingkat kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah pusat dengan prestasi yang 

di peroleh Desa Mlatiharjo sudah di tetapkan menjadi Desa Inovasi Pertanian pada 

tahun 2003 oleh bupati Demak Dra.Hj. Endang Setyaningdyah (Wawancara Bp. 

Heri Sugiatono 28 November 2014) 

Wawancara saya kepada salah satu pegawai di balai Desa Mlatiharjo yang 

berusia 61 tahun bernama Bp.Rumani mengatakan bahwa : “ pertanian di Desa ini 

sudah berawal sejak dulu, saya tidak tau tepatnya kapan. Akan tetapi dulu bapak 

saya bercerita waktu masih kecil bapaknya bapak saya bisa di katakan kakek saya 

sudah menjadi seorang petani di desa ini, informasi ini saya dapat dari cerita ayah 

saya pada waktu dulu sering bermain disawah dengan temannya untuk mencari 

keong sawah dan mencari ikan setiap kali di ajak bapaknya ke sawah untuk sekedar 

menemaninya mengobrol” (Wawancara dengan Bp.Rumani Rabu, 20 Agustus 2014) 

Informasi itu juga di perkuat dengan cerita seorang petani yang saya wawancari 

bernama Bp.Sukirman berusia 64 tahun sehari-harinya menjadi buruh tani dengan 

sistem mengerjakan sawah orang lain dengan modal yang dia keluarkan untuk 

membeli bibit dan nantinya hasilnya akan di bagi dua sesuai persetujuan awal dalam 

bahasa jawa setempat dia menceritakan : “ ndisek pas cilik aku senengane dolan 

neng sawah pas musim semangko dan krai, aku seneng dolan neng sawah amargo 

wektu iku aku di kon anngon wedus sekalian iso mangan i kraikaro mlotot i 

semongko“  (Terjemahannya dalam bahasa Indonesia)  “ dulu saya waktu  kecil suka 

main di sawah, pas musim semangka dan timun sawah, saya suka main di sawah 

karena waktu itu saya mengembala kambing sekalian bisa makan timun dan makan 

semangka di sawah” (Wawancara dengan Bp.Sukirman pada hari Jumat, 22 Agustus 

2014) 
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Pertanian di Desa Mlatiharjo dulunya sangat tradisional juga di benarkan dengan 

hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bp.Rumani selaku perangkt desa  dan 

juga  ketua gabungan kelompok tani di desa Mlatiharjo yang bernama GAPOTAN 

(Gabungan Kelompok Tani desa Mlatiharjo) itu mengatakan : “ Desa Mlatiharjo 

dulunya tidak seperti sekarang mas, pertaniannya dulu waktu jaman saya masih 

kecil masih tradisional dengan memanfaatkan musim penghujan saja untuk bertani 

selain itu petani tidak mau mengambil resiko gagal panen akibat kekeringan. 

Karena dulu waktu saya masih kecil belum ada saluran-saluran air seperti sekarang 

ini biarpun ada hanya untuk mereka yang memiliki sawah dekat dengan sumber air 

seperti sawah di dekat sungai dan bibit-bibit pertaniannya juga tidak seperti 

sekarang  ini yang banyak di dominasi bibit unggul, dulu ada saatnya musim tanam 

semua sawah itu rame mas karena semua dilakukan secara manual setiap pemilik 

sawah dulunya menyewa buruh untuk menanami sawahnya dan biasanya satu petak 

sawah di kerjakan lebih dari 10 orang buruh tani tergatung luas sawanya, hanya 

untuk menanamnya saja dan biasanya buruh tani itu di gaji borongan mas dalam 

satu hari berapa, nanti mereka membagi sendiri dengan banyaknya jumlah orang 

yang mengerjakan penanamnya itu. Nanti pas panen ya juga begitu mas pemilik 

sawah menyewa orang untuk memanen hasil sawahnya dan pada dahulu mereka 

masih mengunakan alat-alat tradisional seperti mengarap sawah mengunakan 

kerbau / sapi , memanen padi mengunakan sabit dan ani-ani“ 

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulakan bahwa perubahan sistem 

pertaninan yang dulunya sangat tradisional berubah menjadi modern dengan 

mengunakan alat-alat pertanian modern, bibit unggul, sistem pengairan yang baik 

dan juga obat-obatan pertanian yang semakain dikembangkan dapat meningkatkan 

hasil pertanian pada suatu wilayah. Untuk mengetahui gambaran lebih detailnya 
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tentang perbedaan pertalatan pertanian secara tradisional dengan modern bisa dilihat 

di tabel 8. 

Tabel 8. Perbedaan alat pertanian tradisional dan modern  

Alat Tradisional Modern Kelebihan 

Membajak 

sawah  

Kerbau atau sapi 

untuk membajak 

biasanya disebut 

Luku 

Traktor  Mempersingkat waktu 

pembajakan 

Meratakan 

Tanah 

Garu Traktor Prosesnya lebih cepat 

karena sekalian 

membajak juga 

meratakan tanah 

Menanam Mengunakan tenaga 

buruh tani untuk 

menanam 

Mesin 

Transplanter 

Mengirit biaya 

memperkerjakan 

orang  

Mengairi sawah Timban / timbo Mesin penyedot air 

/ Diesel air 

Volume air yang 

tersedot lebih banyak 

dan lebih cepat 

Alat memanen  Ani-ani & sabit Mesin Reaper & 

Binder 

Kapasitas kerjanya 

(jam/ha) tinggi 

Memisahkan 

Biji padi  

Gebotan & Dos  Mesin Tleaser Prosesnya lebih cepat  
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B. Faktor Penyebab Perkembangan Pertanian di Desa Mlatiharjo Kecamatan 

Gajah  

Sektor pertanian sudah sejak lama ditekuni oleh masyarakat Desa Mlatiharjo, 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Masyarakat Desa Mlatiharjo dari dulu sudah 

menggantungkan hidupnya terhadap sektor pertanian ini mulai dari sawah sampe 

dengan ternak maupun budidaya. Akan tetapi dahulu masyarakat desa Mlatiharjo 

hanya bercocok tanam secara tradisional saja, mereka menanam tanaman seperti 

padi, jagung dan tanaman palawija lainnya dan menyesuaiakan dengan kondisi alam 

atau musimnya. Apabila mereka menanam padi pastilah mereka akan menanam padi 

pada saat musim penghujan kenapa demikian karena tanaman padi merupakan 

tananam yang membutuhkan banyak air apabila tidak tergenang atau kondisi tanah 

sawahnya kering, tanaman padi itu akan mulai mengkuning dan tidak bisa tumbuh 

bahkan tidak bisa panen karena tanaman padi sangatlah membutuhkan air dalam 

proses penanamannya. Apabila musim sudah berganti ke kemarau biasanya 

msayarakat desa lebih menanam tanaman-tanaman penunjang seperti kacang hijau, 

semangka, melon, mentimun, timun suri, dsb. Karena tanaman-tanaman tersebut 

tidak bisa hidup apabila kondisi sawah yang basah dan terkandung banyak air, justru 

tanaman itu akan busuk apabila terkena air secara terus menerus oleh sebab itu petani 

pasti akan menanam jenis-jenis tanaman menyesuaiakan musim yang sedang 

berlangsung (Wawancara dengan Bp.Sukirman pada hari Jumat, 22 Agustus 2014). 

Masyarakat Desa Mlatiharjo sangat menyadari bahwa sektor pertanian yang selama 

ini di tekuni hampir sebagian besar oleh masyarakatnya itu sangatlah bagus untuk di 

kembangkan lebih lanjut dan harus lebih efisien karena tanah di desa Mlatiharjo 

sangatlah subur, kondisi alamnya pun sangat mendukung, didukung lagi dengan 

adanya sarana dan prasarana di bidang pertanian yang sangat mendukung seperti 
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saluran irigrasi yang layak yang terhubung dengan sumber-sumber air seperti sungai 

dan bendungan yang dapat mengalirkan air apabila terjadi kekeringan air, tersedianya 

bibit unggul yang gampang di dapatkan dan pupuk subsidi dari pemerintah pun 

mudah untuk di dapatkan di pasaran, penyuluhan pertanian pun sering diadakan oleh 

kepala Desa maupun perangkat Desa kepada para petani agar menambah wawasan 

dan ilmu serta teknologi yang lebih maju dan lebih modern di bidang pertanian. 

Petani pun tidak kesusahan mencari modal untuk bercocok tanam beberapa koperasi 

atau kelompok-kelompok usaha yang meminjamkan modal bagi para petani dengan 

bunga yang rendah bahkan di Desa Mlatiharjo sendiri ada suatu komunitas para 

pertani yang disebut dengan nama GAPOTAN (Gabungan Kelompok Tani) 

menyediakan peminjaman modal bagi para petani di Desa Mlatiharjo dengan bentuk 

bibit-bibitan dan pupuk tanpa dikenakan bunga untuk dijadikan petani sebagai modal 

awal dalam bercocok tanam, petani pun tidak terlalu pusing dengan hasil 

pertaniannya mau di jual kemana, karena di Kecamatan Gajah dan sekitarnya banyak 

terdapat pabrik-pabrik pengilingan padi milik perorangan yang siap menampung 

hasil tani dari para petani padi (Wawancara dengan Bp.Rumani Rabu, 20 Agustus 

2014). 

Tingkat pendidikan para petani kecil dan buruh tani di Desa Mlatiharjo rata-

rata hanya tamatan SD dan SMP. Kondisi seperti ini mencerminkan kesadaran 

pendidikan masih sangat rendah. Masyarakat lebih memilih bekerja setelah tamat SD 

atau SMP dari pada harus melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya. 

Dikarenakan masyarakat tradisional beranggapan bahwa hanya bermodalkan bisa 

membaca, menulis dan berhitung saja sudah cukup untuk modal mencari pekerjaan 

dan menghasilkan uang dari pada harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang 

malah akan mengeluarkan banyak uang 



55 
 

 

Pada perkembangan selanjutnya masyarakat Desa Mlatiharjo mulai menyadari 

pendidikan merupakan sebuah modal yang sangat berharga bagi anak-anaknya kelak 

dan mereka pun mulai membimbing anak-anak mereka untuk nenamatkan 

pendidikan sampai tingkat SMU bahkan para pengusaha yang mampu 

menyekolahkan anaknya hingga tingkat Perguruan Tinggi (Universitas) karena 

dengan kemajuan sektor pertanian di Desa Mlatiharjo mempengaruhi kesejahteraan 

ekonomi masyarakatnya 

Saya juga sempat menyakan kepada narasumber saya, apakah dulu masyarakat 

desa Mlatiharjo juga banyak yang bekerja sebagai petani dan biasanya hasil 

pertanian itu di jual atau kah di pakai sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

dan ini tanggapan Bp. Rumani : “ Kalau dulu malah sebagaian besar penduduknya 

pada kerja dan mengantungkan hidupnya disawah kalau zaman sekarang kan 

banyak parbrik-pabrik industri beramacam-macam mas, bagi mereka yang tidak 

punya sawah sekarang biasanya lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik itu dari 

pada menjadi buruh tani, kebanyakan buruh tani yang sekarang ini masih bertahan 

itu orang-orang yang sudah tua dan dia tidak tau apa-apa ( tingkat pendidikannya 

rendah) bahkan ada yang tidak bisa membaca mereka lebih memilih menjadi buruh 

tani soalnya mereka memandangnya lebih gampang dan tidak usah jauh-jauh pergi 

kerja untuk mencari uang (soalnya sebgaian besar buruh tani tidak memiliki 

kemapuan lain selain di sektor pertanian) kalau yang masih muda-muda biasanya 

lebih memilih kerja di pabrik soalnya lebih enak katanya. Untuk hasil pertanainnya 

seperti padi biasanya dijual mas, hanya disisihkan sedikit untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri kalau hasil seperti sayuran dan buah-buahan langsung di 

jual ke pengepul mas biar cepat laku soalnya kan kalau lama lakunya bisa-bisa 

menjadi busuk. Kadang juga ada yg dimasukan ke beberapa UKM yang ada di desa 
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Mlatiharjo untuk di olah menjadi sebuah produk makanan yang lebih awet dan 

bernilai ekonomis yang lebih tinggi dari pada produk mentahnya” (Wawancara Bp. 

Rumani rabu , 20 Agustus 2014) 

Faktor- faktor yang menyebabkan sektor pertanian di Desa Mlatiharjo dapat 

berkembang dengan baik hingga sekarang Desa tersebut di sebut dengan Desa 

inovasi pertanian di Kabupaten Demak :  

1. Sarana dan prasarana di sektor pertanian di wilayah tersebut sangat 

mendukung contohnya: tanah yang subur, iklim dan kondisi alam yang 

menundung untuk pertanina dataran rendah, saluran irigrasi yang baik dapat 

di manfaatkan saat musim kemarau, tersedianya bibit unggul dan aneka 

pupuk yang memadai dan tidak susah mendapatkannya di pasaran karena 

masyarakat di Desa itu juga mengembangkan sendiri bibit unggul dan 

beberapa pupuk serta kompos,  

2. Pertanian di Desa Mlatiharjo sangat di dukung oleh beberapa pihak seperti : 

kepala Desa dan bahkan sampai dengan bupati Kabupaten Demak sangat 

serius dalam memajukan sektor ini karena sektor pertanian di Desa 

Mlatiharjo sudah mendapatkan banyak penghargaan baik dari pemerintah 

kota, provinsi bahkan sampe mendapat penghargaan dari pemerintah pusat 

karena mampu menjadikan Kabupaten Demak Swasembada padi, Desa 

Mlatiharjo pun meiliki beberapa mitra dari beberapa Universitas dan 

lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemajuan teknologi dan pertanian 

seperti UKSW Salatiga & IPB Bogor dan LIPI & Balitbangtan (Badan 

Litbang Pertanian) saat meneliti dan mencoba membudidayakan klengkeng 

yang bisa tumbuh di dataran rendah dan bisa berbuah layaknya klengkeng 

yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, koperasi- koperasi ataupun 



57 
 

 

pengusaha mempermudah para petani mendapatkan pinjama modal dengan 

bunga yang rendah karena ingin melihat sektor ini maju dan berkembang 

pesat, para penyuluh pertanian sering melakukan penyuluhan kepada para 

petani agar petani tidak ketinggalan dengan kemajuan di bidang pertanian 

maupun teknologi pertanian yang saat ini dicapai. Semua faktor tersebut 

secara tidak langsung akan membuat para petani bersemangat dan tidak 

bosan berkreasi di bidang pertanian seta agar petani dapat menghasilkan 

produk dari pertanian yang efektif dan hasilnya maksimal 

3. Keinginan meingkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mlatiharjo yang 

dulunya jalan-jalan desa ini hanyalah tanah padas dan bebatuan sekarang 

desa ini sangat di perhatikan oleh pemerintah daerah dan hampir 80 persen 

jalanan di desa ini menjadi beton, saluran- saluran irigasi pun selalu rutin di 

survey apabila ada kerusakan bisa langsung diatasi agar suplai air ke sawah-

sawah petani tidak tergangu tujuan dari semua itu agar memudahkan para 

petani di Desa Mlatiharjo lebih sejahtera karena pemabnugnan jalan-jalan 

beton secara tidak langsung akan mempersingkat jarak tempuh baik 

masyarakat maupun barang-barang hasil pertanian. Bahkan setelah 

berkerjasama dengan salah satu universitas dalam pengerjakan web Desa, 

sekarang desa Mlatiharjo dapat memasarkan hasil dari pertanian, usaha kecil 

dan menengah, ternak, dan penjualan bibit-bibit ungul yang berasal dari 

penduduk Desa Mlatiharjo seta pengusaha kepada konsumen melalui pasar 

online Desa Mlatiharjo jadi pembeli bisa langsung memilih barang yang 

tersedia di situs web pasar online Desa Mlatiharjo dengan harga yang lebih 

murah dari pada di pasaran karena langsung dari pusat produksinya 

(Wawancara Bp. Muhamad Munib dan Bp. Rumani pada 20 Agustus 2014)  
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C. Proses Kegiatan Pertanain yang Dilakukan Para Petani di Desa Mlatiharjo, 

Kecamatan Gajah 

Awalnya mereka membajak sawah terlebih dahulu baik mengunakan cara 

tradisional maupun modern. Cara tradisional biasanya mereka membajak sawah 

mengunakan kerbau biasanya ini di lakukan mereka yang memiliki hewan peliharaan 

kerbau, selain dipelihara agar bisa beranak dan berkembang biak mereka juga 

memnfaatkan kerbaunya untuk membajak sawah pada musim tanam agar menghemat 

biaya. 

Cara membajak tanah secara modern, baisanya mereka mengunakan mesin yang 

biasanya di sebut dengna traktor untuk membajak sawahnya dan kelebihan 

mengunakan mesin dengan kerbau adalah waktu pembajakanya akan lebih cepat 

menggukan mesin ketimbang kerbau namun apabila petani memilih mengunakan 

mesin mereka harus mengeluarkan biaya penyewaan mesin traktor ini karena tidak 

semua petani memiliki traktor mereka pun harus mengeluarkan biaya tamabahan 

seperti biaya untuk bahan bakar traktor dan biaya untuk pekerja traktor juga. Karena 

belom tentu semua petani dapat mengoperasikan alat ini. 

Setelah di bajak sawah tidak langsung ditanami akan tetapi di biarkan terlebih 

dahulu 1-2 minggu setelah itu dilakukan pembajakan untuk kali kedua yang berjuan 

agar tanah yang sudah di bajak untuk saat pembajakan pertama lebih halus dan tidak 

berbentuk brongkalan-bongkalan besar dan agar mematikan sisa-sisa gulma yang 

tidak terbajak pada saat pembajakan pertama, setelah itu tanah sawah akan di taburi 

pupuk kandang hal ini berfungsi agar mikroba dan unsur-unsur yang mengakibatkan 

kesuburan tanah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu sebelum proses 

penanaman. Setelah di taburi pupuk kandang atau kompos sawah kembali di biarkan 

3-4 hari bahkan 1-2 minggu tergantung kebiasaan para petani berbeda-beda agar 
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micro organisme di tanah tumbeh dan menjadikan tanah tersebut menjadi gembur, 

masyarakat desa Mlatiharjo percaya  cara-cara seperti itu dapat membuat tanah 

sawah mereka tetap terjaga kesuburannya.  

Setelah itu seleksi benih caranya adalah persiapkan air yang telah diisi sejumlah 

garam sampai cukup untk mengetahui kadar garam yang di larutkan sudah cukup 

biasanay petani memasukan telur kedalam air tadi apabila telur tersebut mengapung 

berati kadar garam dalam air itu sudah cukup, selanjutnya masukan benih kedalam 

air garam untuk di sortir dan akan ada tiga hal yang terjadi pada benih tersebut yaitu 

mengapung, melayang dan tengelam. Selain benih yang tengelam bibit-bibit ersebut 

jangan di pakai berarti itu nenamdakan benih yang tengelam merupakan benih yang 

terbaik setelah itu langsung di bilas dengan air bersih sesegera mungkin sampai benih 

sortiran tadi tidak ada rasa garam bila dicicipi. Rendamlah benih sortiran tersebut 

selama 48 jam kemudian tiriskan dan peram selama 24 jam, dan akhirnya benih 

tersebut siap disebar. 

Umumnya pertanian membutuhkan benih kisaran 35-40 kg per hektare tetapi 

dengan sistem baru (SRI- System of Rice Intensification) cukup persiapkan 10 kg per 

hektare. Persemian dilakukan dengan menyebar benih padi secara merata pada 

bedengan (biasanya setiap musim tanam ada semacam sawah kecil yang di batasi 

oleh semacam terpal untuk menanam benih) dengan kandungan air jenuh tetapi tidak 

mengenang. Dalam 3-4 hari benih tersebut akan berkecambah. Bibit benih tersebut 

siap tanam pada kisaran 10-14 hari setelah di sebar di bedengan 

Penanaman padi sawah umumnya di tanam dengan jarak teratur. Biasanya para 

butuh tani yang bertugas menanam padi tersebut menanam padi dengan jarak sekitar 

20 cm mereka mengukur antara satu tanaman dengan tanaman lainnya mengunakan 

perkiraan mungkin karena mereka sudah terbiasa menanam padi jadi mereka sudah 
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bisa mengira-ngira jarak tanaman padi tersebut. Tanaman muda ditancapkan kedalam 

tanah yang di genangi air sedalam 10-15 cm hingga akarnya terbenam lagi-lagi 

mereka mengunakan insting dan perkiraan mereka. 

Selanjutnya adalah perawatan, tanaman padi adalah jenis tanaman yang 

memerlukan perawatan untuk pertumbuhannya. Perawatan dapat berupa pemupukan 

dan penanggulangan hama, pemupukan tanaman padi dapat mengunakan pupuk urea, 

pupuk Kcl dan posphat. Adapun tata cara pemupukan yang ideal untuk tanaman padi 

adalah dengan memperlihatkan kondisi tanah dan tanaman itu sendiri. Kondisi tanah 

yang harus diperlihatkan adalah keasaman tanah, sementara dari tanaman adalah 

dengan melihat seberapa besar pertumbuhan tanaman, dengan kata lain pertumbuhan 

harus sesuai dengan kriteria yang ada. Sementara itu untuk menangulangi hama dapat 

mengunakan bebrapa obat hama seperti akodan, dencis dsb. 

D. Alasan Masyarakat Desa Mlatiharjo Bekerja Sebagai Buruh Tani 

Konsep buruh tani maupun buruh industri menurut orang Jawa di pedesaan tak 

lebih sekedar pekerja kasar. Pada dasarnya adalah manusia yang mengunakan tenaga 

dan kemapuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang 

maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. (http:// 

id. Wikipedia.org/wiki/Buruh) 

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja, karyawan adalah sama namun 

dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar 

dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan 

untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak 

memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya 

keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk 
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pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk semua pekerja 

maupun pengusaha di Indonesia.  .(http:// id. Wikipedia.org/wiki/Buruh) 

Ketika kebutuhan hidup semakin meningkat sedangkan pendapatan tidak 

mencukupi serta pemikiran masyarakat yang semakin maju menyebabkan konsep 

industri menurut orang jawa semakin memudar. Buruh tani adalah orang yang 

bekerja di sekotr pertanian yang ada di Desa Mlatiharjo salah satunya, buruh tani 

pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bekerja di sektor ini tidak 

memerlukan keahlian khusus seperti layaknya kerja di kantor-kantor baik swasta 

maupun kantor kantor pemerintahan, menjadi buruh tani hanya bermodalkan tenaga 

dan kebiasaan kita mengolah sawah kadang banyak juga buruh tani yang tidak bisa 

membaca atau buta huruf karena memang tidak ada kriteria harus bisa membaca 

untuk menjadi buruh tani 

Adapun beberapa alasan masyarakat Desa Mlatiharjo dan sekitarnya menjadi 

buruh tani  dapat di jelaskan sebagai berikut : 

1. Faktor Ekonomi  

Alasan utama yang menyebabkan masyarakat Desa Mlatiharjo dan 

sekitarnya berprofesi menjadi buruh tani adalah masalah ekonomi, 

kemudian masalah yang muncul berikutnya adalah masalah kemiskinan. 

Buruh tani di Desa Mlatiharjo dan sekitarnya umumnya ingin menambah 

pengasilan keluarga mereka masih tetap mengurusi sawah maupun 

ladangnya baik itu milik sendiri ataupun menyewa ladang bahkan ada yang 

hanya mengurusi ladang orang lain atau mereka yang tidak memiliki 

ladang sama sekali dan hanya memiliki beberapa hewan ternak bahkan 

yang tidak punya sawah mauapun hewan ternak hasilnya pun tidak 

seberapa karena mungkin ukuranya ladangnya kecil atau mareka Cuma 
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memiliki beberapa hewan ternah yang tidak bisa dijadikan pegangan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan bermodalkan 

keterampilan mereka di sawah mereka mencoba mencari sampingan 

setelah mengerjakan lahan mereka sendiri maupu mengurus ternah mereka 

para buruh tani tersebut mencari pekerjaan sampingan dengan mengurusi 

sawah oran lain atau sekedar menjadi butuh tanam maupun buruh panen. 

Wawancara saya dengan Bp. Umar alasan menjadi buruh tani di Desa 

Mlatiharjo yaitu : “ Kenapa saya menjadi buruh tani yang pertama karena 

saya di rumah tidak punya  pekerjaan tetap hanya berternak kambing 

itupun hanya 4 ekor kambing dan kambingnya itu tidak bisa setiap hari 

menghasilkan uang untuk makan  sehari-hari. Jadi setiap pagi setelah 

saya ngasih makan kambing saya bekerja di sawah bos saya untuk 

membersihkan gulma maupun keong yang ada di sawah bos saya. Dalam 

sehari saya hanya di kasih upah 10-15 ribu itupun sebenarnya tidak cukup 

untuk menenuhi kebutusan sehari-hari tapi mau gimana lagi kadang istri 

saya juga membantu saya membersihkan gulama maupun merawat sawah 

ini tergantung kondisi kalau memang keong nya banyak bisanya istri saya 

membantu itupun tidak setiap hari saya kerja mas, paling satu minggu 

berangkt kesawah 2-3 kali saja kadang amalh hanya 1 kali makanya itu 

saya mau kerja apasaja asalkan halal ”(Umar, wawancara 22 Agustus 

2014) 

2. Tingkat Pendidikan 

Buruh tani di Desa Mlatiharjo dan sekitarnya rata-rata tingkat 

pendidikannya rendah yang artinya mereka hanya tamat SD ataupun SMP 

bahkan ada yang tidak pernah merasakan bersekolah sama sekali. Tingkat 
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pendidikan seperti ini menjadikan mereka buruh tani tidak memiliki 

keterampilan kerja. Tingkat pendidikan yang pas-pasan membuat 

seseorang tidak memiliki pilihan untuk menentukan jenis pekerjaan yang 

diinginkan. Rata-rata buruh yang bekerja di sekitar desa Mlatiharjo adalah 

masyarakat sekitar ataupun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan 

pemilik sawah (Wawancara Bp Umar 22 Agustus 2014) 

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor yang 

mnyebabkan mereka menjadi buruh. Dengan pendidikan yang rendah, 

pada buruh hanya dapat mengandalkan kemampuan seadanya untuk 

bekerja. Tingkat pendidikan rendah para buruh tani menyebabkan mereka 

tidak memperoleh kesmpatan untuk memilih pekerjaan yang memadai dan 

layak. 

 

E. Kepemilikan Modal Untuk Kegiatan Bercocok Tanam di Desa Mlatiharjo 

Kepemilikan modal merupakan syarat utama mendirikan sebuah usaha atau 

meulai sebuah usaha seperti juga di dalam pertanian, keemilikan modal dasar 

sebelum melakukan kegiatan bercocok tanam sangatlah penting, tanpa modal sawah 

yang kita miliki tidak bisa digarap karena kita tidak bisa membiayai semua kegiatan 

bercocok tanam baik mulai pembajakan sawah, pembelian bibit, perawatan tanaman 

serta pemupukan semua itu tidak akan dilaksakan apabila pemilik sawah tidka 

meiliki modal awal pertanian.  

Oleh karena itu haruslah ada lembaga atau pihak-pihak yang meminjamkan 

modal bagi para petani dalam memulai usahanya mengarap sawah, oleh karena itu 

sekarang banyak berdiri koperasi-koperasi yang bertugas untuk memberi pinjaman 

modal kepada para petani agar petani tidak kesusahan mencari modal dalam 
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menjalankan usahanya dan sawah mereka pun tetap digarap tidak dibiarkan 

terbengkalai. Di wilayah kecamatan Gajah sendiri banyak koperasi-koperasi yang ada 

seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah kecamatan Gajah (KJKS), Koperasi Unit 

Desa Pringodani, Koperasi Simpan Pinjam MAPAN, Koperasi Simpan Pinjam Al 

Karomah, Koperasi RI Makmur, Koprasi RI Murbe dan masih banyal lagi lainnya. 

Akan tetapi khusus di desa Mlatiharjo ada sebuah lembaga kelompok tani yang juga 

meminjamkan modal bagi para petani tanpa di kenakan bunga akan tetapi modal 

tersebut juga berupa bibit dan pupu serta obat-obatan untuk pertanian  

 

F. Peran Pemerintah  

Pemerintah daerah setempat mendukung pentingnya pengembangan di sektor 

pertanian dan sektor lain yang menunjang pertanian di Desa Mlatiharjo, Bahkan 

pemerintah daerah Menjadikan Desa Mlatiharjo menjadi Desa inovasi pertanian dan 

Desa binaan Pertaninan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan beberapa 

Universitas, melalui kerjasama itu diharapkan Desa Mlatiharjo menjadi teladan bagi 

desa-desa lain khususnya di Kabupaten Demak dan menjadikan pertanian merupakan 

sektor yang tidak bisa di anggap sebelah mata karena dari sektor pertanian itulah 

Kabupaten Demak berhasil menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di 

provinsi Jawa Tengah (BPS Kabupaten Demak: Produksi Padi dan Palawija 1997-

2012) . Kegiatan yang dapat mengembangkan sektor pertanian antara lain adalah : 

1. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang teknik maupun cara yang 

paling efisien dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 

2. Mengadakan pameran atau expo tentang pertanian karena seperti tujuan awal 

adalah memajukan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Demak yang 
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bertujuan agar masyarakat lebih mengenal hasil pertanian lokal tidak kalah 

dengan kualitas hasil pertanian import. 

3. Mengadakan perlombaan tentang tata cara bertani yang baik dan dapat 

menghasilkan hasil yang maksimal. Dan apa saja strateginya agar desa-desa 

lain bercermin kepada desa-desa yang sudah sukses mengembangkan teknik 

maupun cara-cara untuk mengahsilkan sebuah produk yang efisient dan 

maksimal. 

4. Memeperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar menunjang para petani 

dapat memaksimalkan pertaniannya. 

5. Mengadakan kerjasama baik dengan beberapa lembaga riset seperti LIPI & 

Balitbangtan (Badan Litbang Pertanian) dan Universitas yang bergerak dalam 

bidang pertanian seperti IPB untuk menemukan bibit ungul maupun 

menghasilkan tanaman hasil perkawinan silang maupun hasil eksperimen 

terbaru. 

6. Memberikan bantuan kepada para petani yang kekurangan modal agar para 

petani tersebut bersemangat menjalankan usahanya untuk bercock tanam agar 

terciptanya kesejahteraan para petani 
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BAB IV 

PENGARUH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MLATIHARJO  

 

A. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa 

Mlatiharjo  

Kehidupan sosial masyarakat merupakan hubungan antara kelompok manusia 

maupun perorangan, apabila ada dua orang bertemu maka interkasi sosial akan terjadi 

pada saat itu pula. Mereka saling berinteraksi seperti saling menyapa, menegur, 

berjabat tangan, saling bicara, bahkan berkelahi. Aktifitas semacam itu merupakan 

bentuk-bentuk interkasi sosial walaupun orang-orang bertemu muka tersebut tidak 

saling menukar benda. Semua interaksinya itu menimbulkan kesan didalam 

pemikiran seseorang yang kemudian menetukan tindakan yang akan dilakukannya 

(Soekanto, 1999 : 34)  

Sektor pertanian yang maju dan baik disuatu daerah akan menimbulkan 

dampak bagi masyarakatnya terutama bagi para petani dan buruh tani yang ada serta 

bagi para pengusaha yang juga usahanya tersebut masih berhubungan dengan sektor 

pertanian contoh dengan adanya pertanian yang maju para pengusaha pengilingan 

padi pun ikut berkembangang dengan pesat keadaan itu bisa di liat untuk kabupaten 

Demak sendiri dengan sebagaian besar penduduknya masih mengantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian para pengusaha pabrik pengilingan padi pun 

jumlahnya sangat banyak yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Demak.  

Adanya sektor pertanian yang maju di Desa Mlatiharjo sedikit banyak telah 

membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut adalah adanya 
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kemajuan mental maupun fisik. Kemajuan fisik antara lain semakin membaiknya 

sarana transportasi dan kondisi jalanan yang ada di sekitar Desa Mlatiharjo, 

sedangkan kemajuan mental yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

Perkembangan industri pertanian di Desa Mlatiharjo sebagai mata pencaharian 

masyarakat telah memberikan sumbangan positif bagi kehidupan sosial. Sumbangan 

positif tersebut pada bidang pendidikan. Sedangkan sebelum industri pertanian itu 

tumbuh menjadi mata pencaharian masyarakat, pada orang tua di Desa Mlatiharjo 

sangat pasif mendorong anak-anaknya dalam melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Para orang tua hanya menginginkan anak-anaknya untuk segera meringankan 

beban ekonomi yang di tanggung oleh orang tua. Masyarakat Desa Mlatiharjo 

berpendapat sekolah hanya membuang-buang waktu dan biaya (Umar, wawancara 22 

Agustus 2014). 

Masyarakat Desa Mlatiharjo sebelum adanya perkembangan di sektor 

pertanian yang begitu bagus kebanyakan mereka adalah tamatan sekolah dasar (SD). 

Hal ini disebabkan, kurangnya fasilitas sekolah dan belum adanya kesadaran dari 

masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu. Orang-

orang yang dapat melanjutkan sekolah adalah orang yang mampu baik pikiran 

maupun uang, karena pada saat itu jika akan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih 

tinggi harus keluar Desa dan membutuhkan biaya yang cukup (Umar, wawancara 22 

Agustus 2014)  

Sebelum majunya sektor pertanian seperti sekarang ini tingkat pendidikan di 

Desa Mlatiharjo rendah, semakin industri pertnian maju dan berkembang dengan 

cukup baik maka secara tidak langsung sektor pendidikan masyarakatnya pun mulai 

maju dan meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang 

menuntut adanya pengetahuan dan keterampilan. 
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Meningkatnya kesadaran pendidikan masyarakat Desa Mlatiharjo tidak hanya 

di pengaruhi oleh kebutuhan akan pendidikan tetapi juga meningkatnya 

kesejahteraan dalam keluarga. Tentunya hal ini berkaitan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh sebuah keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Mereka ingin 

sekali menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi tetapi tidak 

mempunyai dana sehingga hanya sampai SMA. Tamatan SMA bisa bekerja di 

pabrik-pabrik di sekitar kota Demak maupun di kota-kota lainnya yang berdekatan.  

Untuk pengusaha yang bergerak di bidang pertanian di Desa Mlatiharjo 

(mereka yang mempunyai banyak sawah atau mereka yang memiliki tempat 

pengilingan padi yang bisa dikatakan cukup besar) banyak menyekolahkan 

anaknya sampai jenjang perguruan tinggi setelah menyadari bahwa dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih 

tinggi baik di kehidupan di masa yang akan datang.  

Mobilitas sosial sangat ditentukan oleh tingkatan pendidikan penduduk, 

terutama pendidikan tinggi mempunyai nilai tersendiri dalam sebuah masyarakat 

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas.  

Faktor-faktor yang mendorong perwujudan dan perubahan dalam institusi sosial 

pendidikan antara lain :  

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam mencapai 

kemajuan ekonomi. 

2. Pendidikan untuk memlihara sistem intlektual tradisional dan untuk 

memjukan berbagai aspek modereniasasi baik yang bersifat material 

maupun nonmaterial. 

Akibat adanya perkembangan industri di sektor pertanian menunjukan 

peningkatan pendapatan masyarakat Desa Mlatiharjo yang cukup tinggi. 
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Kegiatran keagamaan semakin giat di laksanakan, baik remaja maupun 

orangtua. Hal ini di buktikan, masjid dan musholla di renovasi dan 

mendirikan taman pendidikan Al-qur’an  untuk anak-anak kecil (Azis, 

wawancara 26 Agustus 2014) 

Industri pertanain ini dapat menekan penganguran dan menghambat laju 

urbanisasi masyarakat Desa Mlatiharjo khususnya bagi para pemuda  dan pemudi  

untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar di Indonesia. Masyarakat di Desa 

Mlatiharjo pun masih memegang teguh tali persaudaraan sesama penduduk Desa 

satu dengan lainnya karena para petani pastilah membutuhkan banyak orang dalam 

merawat sawahnya tidak bisa lepas dari bantuan orang lain karena tidaklah 

mungkin seseorang dalam satu kelurga mengurusi sawah yang begitu luasnya 

seorang diri tanpa mendapat bantuan dari orang lain. 

Disamping itu para petani umumnya memiliki waktu luang lebih banyak dari 

pada mereka yang bekerja di pabrik maupun di kantor hal itu mereka manfaatkan 

untuk bermasyarakat dan menjadikan hubungan antar penduduk di Desa Mlatiharjo 

manjadi erat dan kuat. Contohnya ketika ada warga yang memperbaiki rumah, 

maka mereka bergotong royong meskipun tanpa dibayar dan imbalannya hanya 

mendapatkan jajanan khas orang Jawa yang biasanya di hadirkan untuk di bawa 

pulang (berkat atau besek). Contoh lainnya saat bergotong royong membersihkan 

lingkungan maupun pemakaman umum di Desa Mlatihajo bersama-sama tanpa ada 

imbalan uang karena dengan membersihkan lingkungan mereka akan menjadi 

cermin tentang Desa mereka, karena dengan kebersihan lingkungan di sekitar Desa 

Mlatiharjo akan berdampak baik juga terhadap kesehatan penduduk Desa 

Mlatiharjo. 
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Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan kekerabatan mereka sangat erat 

dan saling bergotong royong satu dengan lainnya seperti ciri-ciri orang Jawa pada 

umumnya yang saling membantu apabila ada tetangga atau saudaranya yang 

membutuhkan bantuan tidak seperti sekarang ini banyak kota-kota besar di 

Indonesia yang mulai acuh terhadap satu sama lainnya bahkan di kota-kota besar  

tersebut dalam suatu perumahan belum tentu saling kenal satu sama lain antara 

masyarakatnya, kekerabatan harus di jaga agar tetap baik dan erat dengan saling 

menghormati satu sama lain maka lama kelamaan akan semakin erat dan harmonis 

dan apabila ada hal yang harus di selesaikan bersama jalan musyawarah 

merupakan jalan yang harus di tempuh untuk mencapai kesepakatan bersama. 

Tabel 9. Perbedaan Dari Segi Sosial Sebelum dan Sesudah Adanya Kemajuan 

Di Sektor Pertanian Di Desa Mlatiharjo    

Sebelum  Sesudah 

1. Kurangnya arti pendidikan bagi 

masyarakat Desa Mlatiharjo karena 

faktor biaya/ ekonomi masyarakat sangat 

minim dan mereka mengangap sekolah 

tinggi-tinggi hanya menghabiskan uang 

dan waktu  

1. Semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan arti pentingnnya 

pendidikan. Hal ini dapat dilihat  dengan 

banyaknya anak usia sekolah yang 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang 

lebih tinggi  

2. Belum munculnya jiwa wiraswasta / 

kemandirian pada masyarakat (hanya 

menjadi buruh tani) 

2. Para petani yang dulunya hanya 

menjadi buruh tani sedikit-sedikit mulai 

mencoba usaha sendiri dengan lahannya 
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3. Kurangnnya sarana dan  prasarana 

penunjang di desa tersebut seperti jalan, 

irigrasi dan berbagai sarana lainnya yang 

belum layak atau bisa di bilang masih 

minim  

 3. Dengan kemajuan di sektor pertanian 

yang begitu maju sarana dan prasarana 

di Desa semakin maju dan berkembang 

menjadi baik dan layak  

4.Petani susah memasarkan hasil 

pertaniannnya karena minimnya sarana 

dan jaringan pemasaran sehingga para 

petani hanya mengikuti harga para 

tengkulak  

4. Dengan adanya beberapa jaringan 

pemasaran dan pasar online para petani 

lebih di untungkan karena harga barang 

pertaniannnya bisa bersaing dengan 

harga barang lainnya 

 

B. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Desa 

Mlatiharjo  

Kemajuan di sektor pertanian di Desa Mlatiharjo telah membawa dampak 

dalam mata pencaharian masyarakat disekitar. Dampak yang nampak jelas bagi 

masyarakat adalah bertambahnya lapangan pekerjaan yaitu buruh atau pegawai di 

industri pertanian, dimana industri ini banyak menyerap tenaga kerja. 

Munculnya industri disuatu daerah akan menyebabkan perubahan bagi sistem 

ekonomi masyarakat disekitarnya. Berdiri dan berkembangangnya industri pertanian 

di Desa Mlatiharjo selain membuka lapangan pekerjaan juga menambah pendapatan. 

Bertambahnya pendapatan sangat dirasakan oleh tenaga kerja di sektor pertanian 

dalam kesejahteraan keluarga seperti tingkat pendidikan anak-anaknya dan dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kehadiran suatu industri yang cukup maju dalam masyarakat akan 

menyebabkan suatu perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
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masyarakat. Keberadaan para petani maupun buruh tani secara tidak langsung mereka 

ikut menjaga alam karena dengan mereka bercocok tani dan menanam tanaman di 

sawah maupun di ladang akan mengurangi polusi udara yang terjadi di bumi, dengan 

demikian keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Masyarakat yang di sektor pertanian 

biasanya berpendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan mereka yang membutuhkan 

lapangan kerja tetapi tidak memiliki pendidikan tinggi untuk menopang 

perekonomian keluarga. 

Pertumbuhan di sektor pertanian di suatu masyarakat pada dasarnya selain 

membawa teknologi industri di bidang pertanian dalam suatu masyarakat agraris ingin 

menyebabkan perubahan karena penduduk Indonesia hampir sebagaian besar bekerja 

pada sektor ini oleh karena itu teknologi yang semakin maju akan mempengaruhi 

hasil dari sektor ini untuk kedepannya dan dengan teknologi yang maju tersebut 

diharapkan para petani dan buruh tani memperoleh hasil yang maksimal dan 

perekonomian mereka dapat terangkat menuju kesejahteraan yang diharapkan oleh 

pemerintah. Karena sampai saat ini para petani maupun buruh tani tingkat 

ekonominya masih sangat minimum dari kata sejahtera, disamping itu dengan 

terangkatnya roda perekonomian para petani akan terjadi juga perubahan-perubahan 

dibidang sosial. 

Kehadiaran beberapa lembaga maupun kelompok-kelompok yang membawa 

perubahan dalam kehidupan para petani penduduk Desa Mlatiharjo juga membawa 

perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya perubahan 

ekonomi yang semakin baik, menyebabkan masyarakat mempunyai perhatian 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam pemenuhan hidup yang bersifat primer 

atau pokok seperti pangan, sandang dan papan serta pendidikan bagi anak-anaknya 
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dirasakan sudah mengalami peningkatan yang baik dengan mengandalkan pendapatan 

yang diperoleh dari pekerjaan sebagai petani. 

Industri pertanian di Desa Mlatiharjo membawa angin segar bagi masyarakat 

sekitar untuk meningkatkan penghasilan yang selama ini hanya diperoleh dari sektor 

buruh. Banyak diantara warga masyarakat di Desa Mlatiharjo yang mulai menekuni 

kembali sektor pertanian yang dulu di tinggalkannya karena hasilnya tidak 

memuaskan dan mereka beralih bekerja di industri-industri maupun pabrik yang ada 

di sekitar mereka sekarang mulai menekuni kembali usaha pertaniannya karena 

pekerjaan di pabrik maupun industri-industri tersebut sangat memakan waktu mereka 

harus berangkat dari pagi layaknya anak sekolah dan pulang menjelang malam hari, 

belum lagi mereka yang dapat jatah lembur. Oleh karena itu mereka mulai kembali 

menekuni kehidupan dibidang pertanian disamping mereka bisa bekerja sesuka 

hatinnya tidak ada tuntutan untuk memnuhi target yang di targetkan oleh perusahaan 

(Azis wawancara 26 Agustus 2014)  

Dari pernyataan berikut bisa di simpulkan bahwa pada penduduk Desa 

Mlatiharjo mulai beralih dari pabrik dan kembali ke sektor pertanian dikarenakan jam 

kerja yang begitu panjang dan tuntutan target yang membuat mereka lelah dan bosan 

bekerja pada industri maupun pabrik-pabrik yang berada di sekitar mereka. 

Hal yang melatar belakangi masyarakat bekerja di sektor pertanian antara lain 

sebagai berikut : a). Faktor ekonomi b). Adanya dukungan dari pemerintah dan 

pemerintah daerah agar desa Mlatiharjo bisa menjadi panutan dalam bidang pertanian 

dengan sering diadakannya penyuluhan untuk meningkatkan hasil pertanian c). 

Pewarisan teknik penanaman dan perawatan tanaman secara turun-temurun dengan 

teknik tradisional akan tetapi efisien  d). Tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung dan modal yang mudah di dapatkan bagi para petani. Contoh dari faktor 
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ekonomi, dengan adanya pemasaran dan pengenalan teknologi yang baik dalam 

bidang pertanian akan menyebabkan penghasilan masyarakat yang bermata 

pencaharian di sektor pertanain akan meningkat.  

Dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu dengan 

dijadikannya Desa Mlatiharjo menjadi Desa inovasi di bidang pertanian pada tahun 

2003 oleh pemerintah Kabupaten Demak. Secara otomatis Desa tersebut menjadi 

tujuan utama untuk mengembangkan pertanian baik dari daerah maupun dari pusat 

dan bantuan-bantuan yang menunjang sektor pertanian pun akan terus berdatangan 

dengan tujuan menjadikan sektor pertanian menjadi lebih efisien dan hasilnya pun 

maksimal dengan demikian masyarakat Desa Mlatiharjo di untungkan dengan adanya 

program tersebut (Wawancara dengan Bp. Munif 20 Agustus 2014). 

Pewarisan teknik penanaman dan perawatan di yang maksudkan adalah para 

penduduk Desa Mlatiharjo cenderung memanfaatkan berbagai macam teknik yang 

ramah lingkungan contohnya: mereka memanfaatkan pupuk yang berasal dari kotoran 

hewan maupun pupuk hasil daur ulang kompok dari tanaman untuk tanaman-tanaman 

mereka dari pada harus menggunakan pupuk kimia. Mereka juga memanfaatkan 

burung hantu sebagai puncak rantai makanan hewan di sawah untuk menangkal hama 

tikus yang biasanya merusak dan membuat para petani mengalami kerugian karena 

tanaman padinya hancur dimakan hama tikus (Wawancara dengan Bp. Munif 20 

Agustus 2014). 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai hal ini sebenarnya ada 

hubungannya dengan dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena 

dengan dijadikannya Desa Mlatiharjo sebagai Desa inovasi pertanian maka 

pemerintah daerah pastilah akan memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang disektor pertanian oleh karena itu pemerintah daerah membangun 
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beberapa sarana dan prasarana seperti jalan yang layak, saluran irigrasi yang memadai 

dan dipermudahkannya para petani untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan 

pertanian seperti pupuk, bibit ungul dan lain-lain dan juga penyuluhan-penyuluhan 

pertanain yang sering diadakan dibalai Desa Mlatiharjo yang bertujuan memberikan 

pengatahuan kepada petani bagaimana cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dan efisen dalam bergai macam bidang khususnya disektor pertanian (Wawancara 

dengan Bp. Munif 20 Agustus 2014). 

Berdasarkan penelitian penulis dan data yang ada, sebagaian besar para petani 

maupun buruh tani di Desa Mlatiharjo adalah laki-laki dan cenderung mereka yang 

sudah berusia diatas 30 tahun. Ada sebagaian para petani dan buruh tani wanita akan 

tetapi lebih dominan laki-laki di bandingkan dengan wanita. Semangat mereka 

mengarap sawah maupun ladang sangat tinggi bisa di lihat dengan hampir setiap hari 

mereka pergi kesawah untuk merawat dan menjaga tanamannya, baik hanya sekedar 

membersihkan rumput maupun ilalang yang menggangu tanaman padi sampai 

membersihkan hama yang biasanya muncul di persawahan seperti keong, burung, 

maupun sebangsa serangga. Kegiatan di sektor pertanain sampai sekarang masih 

mereka tekuni sebagai mata pencaharian (Wawancara dengan Bp. Munif 20 Agustus 

2014). 

Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal tanah pertanian dapat menjadi 

buruh tani maupun buruh tani yang sistem kerjanya mengarap tanah orang lain dengan 

modal mereka sendiri dan hasilnya di bagi sesusai kesepakatan dengan pemilik tanah, 

bagi sebagaian masyarakat Desa khususnya di Jawa sawah merupakan suatu investasi 

karena selain bisa di tanami dengan berbagai macam tanaman pertanian yang bisa 

menghasilakan uang, sawah juga bisa dijual apabila kita benar-benar membutuhkan 

uang bahkan di sebagaian Desa-desa di Jawa. Sebuah Desa pasti memiliki tanah 
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sawah yang disebut bengkok dan biasanya sebuah Desa memiliki tanah sawah atau 

bengkok yang cukup banyak. Biasanya sawah milik Desa digarap oleh para perangkat 

desa dengan hasil dibagi sesuai perjanjian yaitu sebagaian hasilnya untuk penggarap 

sebagaian lagi untuk kas Desa (Wawancara dengan Bp. Munif Rabu, 20 Agustus 

2014). 

Namun terkadang ada juga Desa-desa yang lebih memilih melelang tanah 

bengkok nya kepada para penduduk yang berminat dengan sistem sewa tanah untuk di 

garap sesuai jangka waktu tertentu, karena mungkin di desa tersebut para perangkat 

Desanya tidak berminat mengarap bengkok Desa tersebut atau desa lebih memilih 

sesuatu yang lebih praktis yaitu dengan menyewakannya dan uang sewa bisa langsung 

masuk ke kas desa (Wawancara dengan Bp.Rumani Rabu, 20 Agustus 2014). 

Majunya perekonomian suatu daerah akan menyebabkan kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat. Sarana transportasi pada awalnya hanya berupa 

sepeda dan perlahan lahan tergantikan oleh sepeda motor. Semakin berkembangnya 

ekonomi atau pendapatan membuat masyarakat Desa Mlatiharjo beralih dari sepeda 

ke sepeda motor maupun mobil. Kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat 

membantu untuk memperlancar mobilitas masyarakat Desa Mlatiharjo. Keberadaan 

barang mewah sebagai pelengkap perabotan rumah tangga masyarakat Desa 

Mlatiharjo pun perlahan-lahan mulai maju dengan tersedianya beberapa barang 

seperti TV ,Tape recorder, dan lain-lain dan kondisi rumah juga semakin memadai 

menunjukan sumbangan yang diberikan dari sektor pertanian telah mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wawancara dengan Bp.Rumani Rabu, 20 

Agustus 2014).  
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Tabel 10.Perbedaan Segi Ekonomi Sebelum dan Sesudah Majunya Sektor 

Pertanian di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah 

Sebelum Sesudah 

1. Lapangan pekerjaan sedikit. 1. Terbukanya lapangan pekerjaan baru  

2. Kesejahteraan masyarakat masih pas-

pasan, hal ini terlihat dari kondisi rumah 

yang seadanya/ sederhana dan kepemilikan 

barang berharga masih sangat kurang. 

2. Kesejahteraan semakin meningkat, 

terlihat dari kondisi rumah yang memadai 

dan kepemilikan barang berharga 

meningkat 

3. Kesejahteran masyarakat sangat minim, 

hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

masyarakatnya 

3. Kesejahteraan masyarakat meningkat 

dibidang pendidikan maupun pemenuhan 

kebutuhan ( sandang, pangan, papan) 

4. Jumlah alat transportasi yang masih 

minim sekali  

4. Pergeseran alat transportasi dari 

tradisional ke modern 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sejarah Pertanian di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah dimulai sejak dahulu kala 

saat pertanian sudah mulai memasuki kawasan nusantara akan tetapi pertanian mulai 

berkembang pada tahun 1850, dengan lahirnya sistem Tanam Paksa dan pendudukan 

Belanda dan munculnya perkebunan-perkebunan, mulailah babak baru dibidang 

ekonomi. Tanaman-tanaman yang mulai berkembang dari Sistem Tanam Paksa adalah : 

tanaman setahun ( tebu, indigo, tembakau, yang dapat ditanam di sawah diritasikan 

dengan padi ), tanaman tahunan (kopi, teh, merica, kayu manis dan pala) yang tidak 

dapat ditanam disawah dan berlanjut sampai sekarang. Sebelum maju dan perkembang 

seperti sekarang ini dahulunya petani masyarakat Desa Mlatiharjo bercocok tanam 

secara tradisional dan masih bergantung kepada alam yang tidak menentu akan tetapi 

petani tradisional dahulu mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui kapan waktunya 

tanam. Hal tersebut di dapat dari pengalaman pendahulu mereka yang selalu belajar 

dari alam sebelum melakukan penanaman khususnya padi. 

Beberapa dasawarsa kemudian, perkembangan pertambangan minyak dan industri 

processing dimulai. Industrialisasi ini agaknya mendatangkan permulaan kenaikan 

penghasilan per kapita dari orang-orang Indonesia. Akan tetapi, bukannya membawa 

keperbaikan secara tetap pada taraf hidup, permulaan kenaikan pendapatan ini dengan 

cepat diganti oleh peningkatan perkembangan populasi. Penghasilan yang lebih tinggi 

memberikan subsitensi pada jumlah yang lebih besar. Pada masa penjajahan Belanda 

Desa Mlatiharjo merupakan salah satu kawasan pertanian di Afdeling Demak. Dari 

dahulu sampe sekarang Kabupaten Demak terkenal akan pertanian khususnya tanaman 
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padi karena sejak dahulu Demak merupakan salah satu kota penghasil padi di Indonesia 

bahkan Kabupaten Demak beberapa kali mendapatkan piagam maupun penghargaan 

dari pemerintah pusat sebagai salah satu kawasan swasembada padi. 

2. Perkembangan Sektor pertanian di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah sangatlah 

pesat. Faktor-faktor yang menyebabkan Desa Mlatiharjo maju di sektor pertanainnya 

antara lain : a) Hampir sebagaian besar kawasannya merupakan kawasan pertanian, 

dan sebagaian besar penduduknya juga bermata pencaharian di sektor pertanian 

dengan di dorong oleh kesuburan tanah dan tersedianya sarana dan prasarana 

pertanian yang memadai di kawasan desa tersebut mendorong semangat para 

penduduknya untuk lebih giat mengatasi masalah-masalah dibidang pertanian yang 

menyebabkan majunya pengetahuan masyarakat tentang teknik-teknik dalam bertani 

dan dengan itu semua masyarakat dapat menghasilkan sebuah produk pertanian yang 

maksimal dengan waktu yang efisien  b) Semangat melestarikan alam di Desa 

Mlatiharjo supaya alam tetap terjaga keseimbangannya dan bisa di manfaatkan lagi 

untuk masa depan anak cucunya nanti dengan cara sebisa mungkin menghindari 

pengunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian karena bahan-bahan kimia yang 

digunakan terus menerus dalam sektor pertanian dapat merusak kesuburan tanah 

maupun ekosistem disekitarnya c) Keinginan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pertanian yang baik dan menghasilkan hasil yang maksimal akan 

mempengaruhi hasil pendapatan para petani dengan demikian  para petani dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan lambat laun dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Mlatiharjo. 

3. Pengaruh sektor pertanian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa 

Mlatiharjo Kecamatan Gajah. Sektor pertanian telah membawa perubahan kondisi 

sosial masyarakat di Desa Mlatiharjo. Perubahan yang nyata akibat majunya sektor 
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pertanian akan memunculkan statifikasi sosial yang disebut  kelas-kelas sosial. Selain 

itu juga menyebabkan sistem kekerabatan antar penduduk Desa menjadi semakin erat 

dan saling bergantung satu sama lain karena pada dasarnya manusia merupakan 

mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain oleh karena itu 

dalam bermasyarakat harusnya kita saling mempererat tali persaudaraan dengan orang 

lain karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Sektor 

ekonomi juga menyumbang sebagian besar pembangunan sarana di Desa Mlatiharjo 

seperti jalan raya, saluran air bersih, tempat-tempat umum seperti moshola dan masjid 

serta sarana lainnya dan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mlatiharjo  
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LAMPIRAN 

 

A. Instrumen Wawancara  

Instrumen 1 :  

Diajukan Kepada : Dinas-Dinas terkait yang berhubungan dengan sektor pertanain 

Judul Skripsi : Sejarah Perkembangan Pola Usaha Tani Di Desa Mlatiharjo  

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 1980-2003 

1. Faktor apa saja yang mendorong munculnya Perkembangan di Sektor 

Pertanian ? 

2. Sejak kapan sektor pertanian ini mulai maju dan berkembang secara pesat 

? 

3. Bagaimana pengolahan pertanian yang baik dan dapat menghasilkan hasil 

produksi yang maksimal dan bermutu bagus? 

4. Alat-alat apa saja yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik alat 

tradisional maupun modern ? 

5. Bagaimana perkembangan sektor pertanain di  selama ini ?  

6.  Dari mana sumber bibit-bibit ungul yang didapatkan oleh para petani ? 

7. Bagaimana para petani bisa memiliki pola usaha tani yang maju dan 

inovatif seperti sekarang ini ? 

8. Kendala –kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pertanian yang 

biasanya sering terjadi baik di Kabupaten Demak sendiri maupun di 

Kecamatan Gajah ? 
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9. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala 

tersebut baik dari perintah daerah maupun dari petugas desa itu sendiri? 

10. Apa saja produk pertanian baik di kabuaten Demak maupun di Kecamatan 

Gajah di sektor pertanian ? 

11. Berapakah jumlah tenaga kerja di sektor pertanian ini ? 

12. Desa mana saja yang merupakan desa –desa yang unggul dalam bidang 

pertanian yang ada di kecamatan Gajah? 

13. Apakah ada strategi ataupun cara khusus untuk meningkatkan produksi 

pertanian di kecamatan Gajah ? 

14. Kenapa diwilayah Kecamatan Gajah tanaman padi lebih unggul 

dibandingkan tanaman pertanian lainnya ? 

15. Apakah ada data tentang hasil pertanian yang dicatat oleh pihak kelurahan 

maupun kecamatan di wilayah Gajah itu sendiri ? 

16. Apakah aliran irigrasi di Kecamatan Gajah sudah bisa di katakan layak dan 

apa alasannya ? 

17. Prestasi apa saja yang telah di capai Kecamatan Gajah di sektor pertanian ? 

18. Apakah para petani di Kecamatan Gajah memiliki ikatan para petani atau 

kelompok tani ? 

19. Apakah pemerintah pusat maupun daerah berperan besar terhadap kondisi 

pertanian di Kecamatan Gajah ? 

20. Apa saja bukti dari pemerintah ikut serta dalam kemajuan sektor ini ? 

21. Bagaimana memasarkan hasil dari pertanian di Kecamatan Gajah ? 
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Instrument ke 2 

Diajukan Kepada : Petani dan Buruh tani di Desa Mlatiharjo  

Judul Skripsi : Sejarah Perkembangan Pola Usaha Tani Di Desa Mlatiharjo  

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 1985-2005 

1. Apakah sektor pertanian di Kecamatan Gajah sudah bisa dikatakan Maju ? 

2. Apa saja tanaman yang biasanya banyak ditanam di sekitar wilayah Desa 

Mlaiharjo  ? 

3. Alat-alat apa saja yang biasanya digunakan dalam bercocok tanam ? 

4.  Apakah ada produk ungulan pertanian di Desa Mlatiharjo ? 

5. Biasanya petani mendapatkan bibit maupun pupuk dari mana ? 

6. Apakah ada kelompok tani di kawasan Desa Mlatiharjo ? 

7. Biasanya apa saja yang dilakukan kelompok tani di Desa Mlatiharjo ? 

8. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di sektor pertanian di desa 

Mlatiharjo ? 

9. Apakah sarana dan prasarana di Desa Mlatiharjo sudah bisa dikatakan 

layak pakai untuk menunjang sektor pertanian ? 

10. Dari mana para petani mendapat modal untuk bertani ? 

11. Apakah ada bantuan dari pemerintah di sektor modal untuk para petani di 

Desa Mlatiharjo ? 

12. Apakah usaha para petani untuk meningkatkan hasil produksi 

pertaniannnya agar mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas bagus ? 

13. Apakah para petani juga memanfaatkan burung hantu untuk menjadi 

puncak rantai makanan untuk mengendalikan hama tikus ? karena 
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disawah-sawah di sekotar desa mlatiharjo banyak terdapat rumah 

penangkaran burng hantu ? 

14. Apakah ada tradisi khusus para pertani untuk menandai musim tanam di 

Desa Mlatiharjo ? 

15. Kendala apa saja yang biasanya sering terjadi dalam proses pertanian ? 

16. Apakah solusi untuk menatasi kendala- kendala tersebut ? 

17. Apakah para petani di Desa Mlatiharjo langsung menjul hasil pertanian 

nya di pasar atau di manfaatkan untuk memnuhi kebutuhannya sendiri ? 

18. Apakah para petani juga mendapat bantuan dari pemerintah baik dari 

modal, penyuluhan pertanian, maupun pemasaran hasil pertanian ? 

19. Apakah ada cara khusus untuk dalam bertani supaya hasil yang didapat 

bisa maksimal ? 

20. Biasanya para petani di Desa Mlatiharjo lebih memilih mengunakan 

pupuk-pupuk yang berbahan alami ataukan yang berbahan kimia ? 

21. Apakah ada para petani di Desa Mlatiharjo juga mengolah hasil pertanian 

menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih ? 

22. Dengan kemajuan teknologi pada sekarang ini apakah masih ada petani 

yang bercocok tanam secara tradisional di Desa Mlatiharjo ? 

23. Apakah ada lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama di dibidang 

pertanian ? 
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Gapura Masuk Desa Mlatiharjo (Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2003) 

 

 

Balai Desa Mlatiharjo 
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Gedung pertemuan di Balai Desa Mlatiharjo(Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2002) 

 

Penyuluhan Pertanian yang sedang dilangsungkan di gedung pertemuan balai Desa 

Mlatiharjo (Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2002) 
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Foto Kepala Desa Mlatihajo Bp. Heri Sugiartono  (Informan Wawancara) 

 

 

Foto Bp.Rumani selaku perangkat desa Mlatiharjo dan Ketua Gampotan (Kelompok Tani di 

Desa Mlatiharjo Informan Wawancara)  
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Panen Padi Di Desa Mlatiharjo (Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2000) 

 

 Panen Padi Di Desa Mlatiharjo (Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2000) 
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Kondisi Sawah di Desa Mlatiharjo setelah panen (Dokument Balai Desa Mlatiharjo 2001) 

 

Salah satu contoh rumah burung hantu yang dimanfaatkan para petani di Desa Mlatiharjo 
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Foto Masyarakat Desa Mlatiharjo sedang menanam bibit buah dan sayuran (2002) 

 

Penanaman bibit di salah satu Cluster pembibitan di Desa Mlatiharjo (2002) 
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Salah satu kebun Kelengkeng yang ada di Desa Mlatiharjo 

 

 

Tanaman kelengkeng yang mulai berbuah 
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Kondisi Saluran Irigrasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani yang ada di Desa 

Mlatiharjo 

 

 

Pintu-pintu air di persawahan Desa Mlatiharjo  
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Alat- alat Pertanian Tradisional 

 

   

Garu     Ani-ani 

   

Kerbau untuk membajak    Timba / Timbo 

   

Gabotan     Serok  

 

Alat-alat Pertanian Modern 
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Traktor       Mesin Transpenter 

 

Mesin Reaper (Pemotong) 

 

Mesin Perontok padi 
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Salah satu foto Peternakan Ayam yang ada di Desa Mlatiharjo 

 

 

Foto Peternakan Sapi yang ada di Desa Mlatiharjo 
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Foto Peternakan Kambing di Desa Mlatiharjo 

 

Bazar produk hasil usaha kecil menengah yang ada di Kecamatan Gajah 
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D. Surat Penelitian  

 


