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SARI
Haryatno, Dhedy Pri. 2009. Petani Garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan: Suatu Kajian Strategi Adaptasi Budaya. Jurusan Sosiologi
dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dosen
Pembimbing I: Drs. Totok Rochana, MA. Dosen Pembimbing II: Hartati Sulistyo
Rini, S.Sos. 87 h.
Kata Kunci: Petani Garam, Strategi, Adaptasi Budaya
Bledug Kuwu merupakan semburan lumpur yang terdapat di Desa Kuwu, lumpur
yang keluar dari sumber letupan mengandung air garam. Munculnya sumber air
garam di Desa Kuwu, membuat masyarakat Desa Kuwu memanfaatkan untuk dibuat
sebagai garam dapur. Profesi sebagai pembuat garam dapur sampai sekarang masih
dapat dijumpai di sekitar kawasan Bledug Kuwu, namun kondisinya sudah berbeda
dengan awal kemunculan air garam tersebut. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir
jumlah petani garam dapat mencapai 100 orang, namun sekarang hanya tinggal 6
(enam) orang yang masih mempertahankan usahanya sebagai petani garam di Desa
Kuwu.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah problem
lingkungan yang dihadapi petani garam di Desa Kuwu dalam pemanfaatan air
garam?, (2) Apa teknologi yang digunakan petani garam di Desa Kuwu dalam
menghadapi problem yang ada di lingkungan Desa Kuwu?, (3) Bagaimana perilaku
petani garam di Desa Kuwu dengan adanya problem lingkungan dan teknologi yang
digunakan? Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui problem lingkungan yang
dihadapi petani garam di Desa Kuwu dalam pemanfaatan air garam, (2) Mengetahui
teknologi yang digunakan petani garam di Desa Kuwu dalam menghadapi problem
yang ada di lingkungan Desa Kuwu, (3) Mengetahui perilaku petani garam di Desa
Kuwu dengan adanya problem lingkungan dan teknologi yang digunakan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subyek penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah petani garam yang masih bekerja
dan anggota masyarakat yang pernah bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu,
serta informan pendukungnya yaitu aparat pemerintah Desa Kuwu. Metode
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya permasalahan lingkungan
dan teknologi yang digunakan oleh petani garam, tidak semua mampu untuk
beradaptasi dengan lingkungan di Desa Kuwu. Sikap yang ditunjukkan oleh petani
garam yang gagal dalam beradaptasi adalah ditinggalkannya mata pencaharian petani
garam dan terdapatnya reruntuhan gubug beserta peralatan yang dimiliki oleh petani
garam. Bagi petani garam yang mampu beradaptasi dengan lingkungan Desa Kuwu,
sikap ditunjukkan melalui aktifitas pembuatan garam dan perilaku-perilaku untuk
mengatasi permasalahan lingkungan dan teknologi seperti melakukan penimbunan,
membuat peralatan sendiri, dan mencari pekerjaan sambilan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan
lingkungan yang dihadapi oleh petani garam mencakup permasalahan tentang
perubahan cuaca yang tidak menentu, kondisi lumpur yang selalu berubah, dan
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karakteristik air garam. Dengan adanya permasalahan lingkungan tersebut, tidak
semua petani garam mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, karena
kemampuan setiap orang dalam beradaptasi berbeda-beda. Untuk menghadapi
problem lingkungan yang ada di Desa Kuwu, petani garam melakukan adaptasi
kultural. Dalam adaptasi kultural, petani garam tidak hanya menghindari bahaya
yang ada di lingkungan, namun juga penggunaan teknologi yang dimiliki oleh petani
garam di Desa Kuwu. Teknologi yang digunakan oleh petani garam meliputi klakah,
blonjong, siwur, kepyur, payon, ember dan kerik. Dengan adanya problem
lingkungan dan teknologi yang digunakan oleh petani garam, usaha yang dilakukan
oleh petani garam untuk menghadapi permasalahan tersebut diwujudkan melalui
perilaku-perilaku dalam menjalankan aktifitas pembuatan garam. Perilaku-perilaku
tersebut adalah melakukan penimbunan garam, membuat peralatan pembuat garam
sendiri, dan mencari pekerjaan sambilan.
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir penulis
mencoba mengajukan beberapa saran (1) Bagi petani garam, dapat membentuk
koperasi sebagai wadah para petani garam untuk membahas permasalahan
lingkungan dan teknologi yang dihadapi petani garam. Misalnya: dalam menentukan
harga jual garam yang pada musim penghujan mengalami peningkatan (2) Bagi
Pemerintah Kabupaten Grobogan, dapat lebih memberikan perhatian terhadap usaha
yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu. Misalnya: dengan memberikan
bantuan berupa penyediaan peralatan yang dibutuhkan oleh petani garam.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bledug Kuwu merupakan sebuah kawasan semburan lumpur yang terletak
di Desa Kuwu, sekitar 28 km dari kota Purwodadi, ibukota Kabupaten Grobogan.
Lokasi dari Bledug Kuwu ini persis di pinggir jalan utama yang menghubungkan
Purwodadi-Blora, sehingga dapat mempermudah setiap masyarakat yang ingin
berkunjung untuk melihat semburan lumpur tersebut.
Selain dapat mengeluarkan letupan lumpur, Bledug Kuwu juga dapat
mengeluarkan suara yang keras karena secara periodik meletupkan bunyi bledug
(seperti meriam yang terdengar dari kejauhan) dari gelembung lumpur bersamaan
dengan keluarnya asap, gas, dan air garam. Kondisi tersebut membuat Bledug
Kuwu menjadi sebuah kawasan yang indah untuk dikunjungi.
Awal kemunculan lumpur yang berada di kawasan Desa Kuwu sudah ada
sejak era kerajaan-kerajaan Jawa pada masa lalu, dan tidak ada catatan sejarah
Bledug Kuwu di karya Empu Tantular ataupun Empu Prapanca. Menurut legenda
terjadinya Bledug Kuwu yang merupakan salah satu cerita rakyat yang ada di
Desa Kuwu, Bledug Kuwu terjadi karena ulah Joko Linglung pada masa kerajaan
Medang Kamolan yang waktu itu diperintah oleh Raja Aji Saka setelah
mengalahkan Prabu Dewata Cengkar.
Dengan keluarnya air yang terasa asin tersebut, membuat masyarakat Desa
Kuwu memanfaatkan untuk dibuat sebagai garam dapur. Profesi pembuat garam
dapur sampai sekarang masih dapat dijumpai di sekitar kawasan Bledug Kuwu,
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namun kondisinya sudah berbeda dengan awal kemunculan air garam
tersebut. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah petani garam adalah 100
orang, namun sekarang hanya tinggal 6 (enam) yang masih mempertahankan
usahanya di Desa Kuwu.
Dengan terdapatnya 6 (enam) petani garam yang masih bertahan di Desa
Kuwu, identitas lokal sebagai masyarakat petani masih dipegang kuat. Hal ini
ditandai dengan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar sesama petani
garam yang masih ditunjukkan dalam menjalankan setiap aktifitas.
Dalam kehidupan petani garam di Desa Kuwu terkesan masih sederhana
dan dapat dikatakan belum berkembang, karena pada dasarnya petani garam
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Bledug
Kuwu memberikan dampak kepada masyarakat Desa Kuwu baik secara sosial
maupun ekonomi. Salah satu fungsi sosial ekonomi masyarakat pedesaan di
Indonesia adalah melakukan berbagai macam kegiatan produksi dengan orientasi
hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar baik di tingkat desa maupun
ditingkat lain yang lebih luas.
Penurunan jumlah petani garam di Desa Kuwu dapat menjadi pertanda
bahwa semakin ditinggalkannya profesi petani garam di lingkungan masyarakat
Desa Kuwu. Pendapatan yang tidak menentu disertai dengan kebutuhan hidup
yang semakin meningkat, menuntut petani garam untuk beralih pada mata
pencaharian lain. Bagi petani garam yang masih mempertahankan usahanya,
kemampuan dalam melihat perubahan kondisi lingkungan harus senantiasa
diperhatikan. Hal ini dikarenakan, lingkungan menjadi kunci keberhasilan dan
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kesuksesan petani garam dalam menjalankan usaha pembuatan garam di Desa
Kuwu.
Untuk dapat bertahan dan menjaga kelangsungan hidup, setiap individu
harus peka terhadap perubahan yang ada di lingkungan. Hal ini dikarenakan
kelangsungan untuk beradaptasi mempunyai nilai bagi kelangsungan setiap
makhluk hidup di dunia. Makin besar kemampuan beradaptasi, maka makin besar
pula kelangsungan hidup suatu jenis (Soemarwoto 2004:45).
Seperti halnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani garam di Desa
Kuwu, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sangat diperlukan untuk
menjaga eksistensi sebagai petani garam. Pengalaman dan pengetahuan tidak
hanya sekedar konsep yang melekat pada benak manusia yang memilikinya,
namun menjadi kiat untuk mengungkapkan kinerja membantu serta memudahkan
pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan terutama untuk memenuhi kebutuhan.
Selain faktor lingkungan, penggunaan teknologi juga berpengaruh terhadap
kemampuan adaptasi para petani garam di Desa Kuwu. Hal ini dikarenakan
teknologi yang digunakan oleh petani garam merupakan teknologi sederhana
yang sangat rawan terhadap adanya kerusakan. Dengan adanya faktor lingkungan
dan teknologi tersebut, menuntut petani garam untuk bersikap sabar dalam
menjalani setiap aktifitas di lingkungan masyarakat. Contoh penerapan sikap
dalam beradaptasi terlihat pada petani garam yang ada di Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan yang tetap eksis dalam menjalankan usahanya
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
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Keberadaan petani garam pada kawasan Bledug Kuwu sampai sekarang
masih dapat terlihat. Hal ini dapat diketahui dari masih terdapatnya 6 (enam)
petani garam yang ada di Desa Kuwu, dimana diantara para petani garam yang
lain sudah beralih profesi dan meninggalkan peralatan pembuat garam di tempat
mereka dulu pernah bekerja. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa
strategi adaptasi yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan, merupakan sebuah upaya petani garam untuk
menjaga kelangsungan usahanya di Desa Kuwu.
Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul: Petani Garam Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan: Suatu Kajian Strategi Adaptasi Budaya.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
Pembahasan mengenai petani garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan: suatu kajian strategi adaptasi budaya, bukan sebuah hal
yang mudah dilakukan karena diperlukan adanya pembatasan-pembatasan dalam
melakukan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalahmasalah yang kiranya sangat penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam
agar nantinya dapat merumuskan suatu permasalahan yang baik dan perlu dikaji
untuk dipecahkan.
Strategi adaptasi budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu,
merupakan upaya yang ditempuh oleh petani garam untuk menyesuaikan diri
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dengan kondisi lingkungan sekitar terkait permasalahan lingkungan, teknologi,
pendapatan, serta ganerasi penerus petani garam di Desa Kuwu.
Permasalahan lingkungan dalam hal ini terkait dengan masalah-masalah
lingkungan yang dihadapi oleh petani garam, yaitu meliputi kondisi cuaca,
musim, letupan lumpur Bledug Kuwu, dan karakteristik air garam. Permasalahan
teknologi yang dihadapi oleh petani garam dalam hal ini terkait dengan
penggunaan peralatan untuk membuat garam, yaitu meliputi cara memperoleh
peralatan dan seringnya terjadi kerusakan pada peralatan pembuat garam.
Selain permasalahan lingkungan dan teknologi, faktor pendapatan dan
generasi penerus juga mempangaruhi keberadaan petani garam di Desa Kuwu.
Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh petani garam tidak menentu,
sehingga membuat generasi penerus yang ada di lingkungan Desa Kuwu tidak
berminat untuk berprofesi sebagai petani garam.
Upaya yang dilakukan oleh petani garam untuk menyesuaikan diri dengan
kondisi lingkungan, tidak semuanya dapat berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat
dari keberadaan petani garam yang sebagian sudah beralih pada mata
pencaharian lain. Petani garam yang ada di Desa Kuwu sekarang hanya tinggal 6
(enam) yang masih eksis mempertahankan usahanya.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam
penelitian ini adalah “bagaimana strategi adaptasi budaya petani garam pada
masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”.
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C. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”bagaimana strategi adaptasi
budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan”. Dari permasalahan tersebut dirinci dalam pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Adakah problem lingkungan yang dihadapi petani garam di Desa Kuwu
dalam pemanfaatan air garam?
2. Apa teknologi yang digunakan petani garam di Desa Kuwu dalam
menghadapi problem yang ada di lingkungan Desa Kuwu?
3. Bagaimana perilaku petani garam di Desa Kuwu dengan adanya problem
lingkungan dan teknologi yang digunakan?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui problem lingkungan yang dihadapi petani garam di Desa Kuwu
dalam pemanfaatan air garam.
2. Mengetahui teknologi yang digunakan petani garam di Desa Kuwu dalam
menghadapi problem yang ada di lingkungan Desa Kuwu.
3. Mengetahui perilaku petani garam di Desa Kuwu dengan adanya problem
lingkungan dan teknologi yang digunakan.
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E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis.
1.Manfaat teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam
pengembangan ilmu Antropologi Budaya, yaitu tentang strategi adaptasi
budaya.
2.Manfaat praktis.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan dalam
upaya peningkatan pendapatan dan eksistensi petani garam di Desa Kuwu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi yang berjudul petani garam di Desa Kuwu
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan: suatu kajian strategi adaptasi budaya
terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:
Bagian Awal Skripsi, terdiri atas: sampul, lembar berlogo, halaman judul,
persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan
persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar,
dan daftar lampiran.
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Bagian Pokok Skripsi, terdiri atas:
BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah
dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II, Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, menguraikan bagian-bagian
sebagai berikut: tinjauan pustaka menjelaskan mengenai konsep adaptasi budaya,
sedangkan landasan teori menjelaskan mengenai teori adaptasi budaya, dan
kerangka berfikir.
BAB III, Metode Penelitian, menguraikan bagian-bagian sebagai berikut:
dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan
data, validitas data, analisis data, serta prosedur penelitian.
BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini menyajikan hasil
penelitian lapangan dan pembahasan yang akan menghubungkan fakta atau data
yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.
BAB V, Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan
dengan hasil penelitian.
Bagian Akhir Skripsi, terdiri atas: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Adaptasi Budaya
Alam dunia secara keseluruhan adalah suatu ekosistem yang di dalam
bagian-bagian atau unsur-unsur pembentuknya saling berkaitan dan saling
tergantung, serta ada hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan.
Menurut Walgito (dalam Soeparwoto 2005:93), manusia sebagai makhluk
sosial tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya. Manusia selalu terlibat
dalam situasi sosial, terdapat hubungan antara manusia satu dengan manusia
lain yang saling mempengaruhi.
Semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia berasal dari lingkungan
alam sekitar, sehingga apabila hubungan antara alam dan makhluk hidup
(termasuk manusia) tidak dapat terjalin dengan baik, maka kebutuhan hidup
manusia tidak akan dapat terpenuhi. Menurut Kaplan dan Robert A. Manners
(2002:112), adaptasi adalah proses yang menghubungkan sistem budaya
dengan lingkungan.
Dalam adaptasi manusia terhadap lingkungan, ekosistem merupakan
keseluruhan situasi adaptasi berlangsung. Hal ini dikarenakan populasi
manusia tersebar diberbagai belahan bumi, sehingga konteks adaptasi akan
berbeda-beda antara lingkungan satu dan lainnya. Ketika suatu populasi atau
masyarakat mulai menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, suatu
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proses perubahan akan dimulai dan lama atau tidaknya tergantung pada
kemampuan setiap individu untuk berinteraksi dengan sesamanya.
Konsep dari adaptasi berpangkal pada keadaan lingkungan hidup yang
menjadi problem untuk organisme, dan penyesuaian atau adaptasi itu
merupakan penyesuaian diri terhadap problem tersebut (Sukadana 1983:31).
Suatu proses adaptasi yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungan,
tidak semuanya berhasil dilaksanakan.
Adaptasi yang tidak berhasil menghasilkan sifat yang tidak sesuai
dengan lingkungan, dan sifat tersebut adalah maladaptasi. Maladaptasi
mengurangi kementakan untuk kelangsungan hidup (Soemarwoto 2004:48).
Jadi

maladaptasi

dapat

mengurangi

kemungkinan

individu

dalam

menjalankan kelangsungan hidup di lingkungan.
Dalam membahas adaptasi tidak akan luput dari perbincangan tentang
hubungan penyesuaian antara organisme dengan lingkungan sebagai
keseluruhan yang di dalam organisme itu menjadi bagiannya. Menurut
Woodworth dan Marquis (dalam Soeparwoto 2005:149-150), pada dasarnya
terdapat empat jenis hubungan antara individu dengan lingkungannya yaitu
(1) individu dapat bertentangan dengan lingkungannya, (2) individu
menggunakan

lingkungannya,

(3)

individu

berpartisipasi

dengan

lingkungannya, dan (4) individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Hubungan individu dengan lingkungan terutama lingkungan sosialnya
tidak hanya berlangsung searah, dalam arti bahwa bukan hanya lingkungan
yang mempunyai pengaruh terhadap individu. Tetapi antara individu dengan

lingkungan terdapat hubungan yang saling timbal balik, yaitu lingkungan
berpengaruh pada individu dan sebaliknya individu juga mempunyai
pengaruh pada lingkungan (Walgito 2001:27).
Bardasarkan hubungan antara individu dengan lingkungan dapat dilihat
bahwa segala perilaku masyarakat yang tercipta pada dasarnya dibimbing
oleh pengetahuan serta pengalaman mengenai situasi yang dihadapi. Dalam
hal ini masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”,
atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi” (Koenjaraningrat 1986:144).
Lingkungan manusia merupakan lingkungan yang telah dipahami dan
dimengerti tentang kondisi yang ada di dalamnya. Daya tahan hidup suatu
populasi tidak dilihat secara pasif dalam menghadapi kondisi lingkungan
tertentu saja, tetapi memberikan ruang bagi individu dan populasi untuk
bekerja secara aktif memodifikasi perilaku mereka dalam rangka memelihara
kondisi tertentu, atau menanggulangi resiko pada suatu kondisi yang baru.
Menurut Soemarwoto (2004:45-46), adaptasi dapat dilakukan melalui
beberapa cara diantaranya adalah:
1. Adaptasi fisiologi
Adaptasi yang dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam
sekitar. Dalam adaptasi ini terdapat perubahan bentuk tubuh yang terlihat
jelas. Contoh: orang Indian hidup di pegunungan Andes yang tinggi, telah
teradaptasi pada kadar oksigen yang rendah, sedangkan orang dari dataran
rendah akan terengah-engah kekurangan oksigen dan dapat jatuh pingsan.

2. Adaptasi morfologi
Adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu. Adaptasi
ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme Contoh: seorang
atlit lari yang sedang berlari mengelilingi lapangan sepak bola, ia akan
mengeluarkan banyak keringat dari tubuhnya. Keringat yang keluar dari
tubuh tersebut tidak dapat dicegah karena merupakan sebuah adaptasi.
3. Adaptasi kultural (adaptasi perilaku)
Adaptasi yang didasari oleh perilaku individu dalam menghindari bahaya
yang ada pada lingkungan. Contoh: untuk menghindari diri terhadap
bahaya kelaparan orang mengadaptasikan diri terhadap persediaan
makanan. Waktu musim panen padi, mereka makan beras. Dengan
menyusutnya persediaan beras dalam musim peceklik, mereka makan
singkong.
Selain didasari pada perilaku individu dalam menghindari bahaya yang
ada di lingkungan, adaptasi kultural juga terjadi pada penggunaan teknologi.
Contohnya, bentuk rumah Suku Dani yang hidup di Lembah Balim di
Kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya, yang terletak pada ketinggian 1500 m di
atas permukaan laut, dan baju tebal serta bentuk rumah yang khusus pada
orang Eskimo merupakan adaptasi kultural (Soemarwoto 2004:47).
Selain contoh di atas, adaptasi kultural melalui penggunan teknologi
juga terjadi pada petani garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan. Melalui teknologi peralatan yang digunakan untuk
membuat garam, petani garam dapat melangsungkan usahanya untuk

bertahan hidup. Peralatan yang digunakan para petani garam di Desa Kuwu
merupakan peralatan yang sederhana dan tidak menggunakan mesin,
sehingga seluruh aktifitas dilakukan sendiri oleh petani garam.
Melalui penggunaan peralatan pembuat garam yang dilakukan oleh
petani garam di Desa Kuwu, menjadi wujud dari adaptasi kultural. Selain itu,
perilaku yang dilakukan petani garam di Desa Kuwu merupakan perilaku
adaptif yang bersifat idiosyncratic. Idiosyncratic adalah cara-cara unik
individu

dalam

mengatasi

permasalahan

lingkungan

(http://prasetijo.wordpress.com/2008/01/28/adaptasi-dalam-anthropologi/).

B. Landasan Teori
Teori yang digunakan di sini adalah teori adaptasi budaya dengan tokohnya
Julian Steward. Steward (dalam Haviland 1985:11) ada tiga prosedur dalam
sebuah ekologi budaya, yaitu:
1. Hubungan antara teknologi sesuatu kebudayaan dengan lingkungannya harus
dianalisis. Dengan pertanyaannya adalah sampai berapa jauh efektifnya
kabudayaan yang bersangkutan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada
untuk keperluan pangan dan perumahan anggota-anggotanya?
2. Pola tata kelakuan yang berhubungan dengan teknologi dalam kebudayaan
harus dianalisis. Dengan pertanyaannya adalah bagaimana anggota-anggota
kebudayaan yang bersangkutan melakukan tugasnya yang harus dikerjakan
agar dapat bertahan hidup?

3. Harus ditentukan bagaimana hubungan pola-pola tata kelakuan itu dengan
unsur-unsur lain dalam sistem budaya yang bersangkutan. Dengan
pertanyaannya adalah bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan untuk
bertahan hidup itu mempengaruhi sikap dan pandangan orang-orangnya?
Bagaimana hubungan antara perilaku mereka untuk bertahan hidup dengan
kegiatan-kegiatan sosial dan hubungan pribadi mereka?
Untuk menjelaskan adanya variasi di daerah tertentu, Julian Steward (dalam
Haviland 1985:12) juga menyatakan konsep tipe kebudayaan (culture type) yaitu
kebudayaan yang ditinjau berdasarkan teknologi tertentu dan hubungannya
dengan sifat-sifat lingkungan yang ditangani dengan menggunakan teknologi
tersebut. Selain itu menurut Maran (2007: 20), kebudayaan adalah cara khas
manusia untuk mengadaptasikan diri dengan lingkungannya. Cara khas yang ada
pada suatu kebudayaan diperoleh melalui proses belajar.
Bannett (dalam Putra 2003:10), adaptasi bukan hanya sekedar persoalan
bagaimana mendapatkan makanan dari suatu kawasan tertentu tetapi juga
mencakup persoalan transformasi sumber-sumber daya lokal dengan mengikuti
model dan patokan-patokan, standard konsumsi manusia yang umum, serta biaya
dan harga atau mode-mode produksi di tingkat nasional.
Selain itu Bannett (dalam Putra 2003:11), adaptif atau tidaknya suatu perilaku
dapat ditentukan atas dasar tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan (goal statisfaction). Dalam hal ini dapat dilihat dari terwujudnya suatu tindakan yang
dilakukan oleh individu. Manusia dilahirkan dengan kapasitas untuk belajar
seperangkat sosial dan kaidah-kaidah budaya yang tidak terbatas. Fokus

perhatian adaptasi dipusatkan pada proses belajar, dan modifikasi budayanya.
Selain itu adaptasi juga merupakan suatu proses yang dinamik karena baik
organisme maupun lingkungan sendiri tidak ada yang bersifat konstan/tetap.

C. Kerangka Berfikir
Petani garam yang terdapat di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten
Grobogan adalah petani garam yang masih eksis bekerja memanfaatkan air
garam yang keluar bersama letupan lumpur Bledug Kuwu. Meskipun letaknya
cukup jauh dari laut, letupan lumpur di Desa Kuwu berlangsung terus-menerus
sehingga menimbulkan pemandangan alam yang menakjubkan.
Petani garam dalam menjalankan aktifitas pembuatan garam sangat
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan
lingkungan menjadi faktor utama yang mendasari keberhasilan petani garam
dalam menjalankan aktifitas pembuatan garam. Untuk dapat mempertahankan
eksistensi sebagai petani garam di Desa Kuwu, petani garam melakukan adaptasi.
Adaptasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan yang selalu berubah, selain itu
adaptasi juga dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi
petani garam dalam menjalankan aktifitas pembuatan garam.
Permasalahan yang dihadapi oleh petani garam di Desa Kuwu meliputi
problem lingkungan, teknologi yang digunakan, dan perilaku dari petani garam.
Problem lingkungan yang dihadapi oleh petani garam adalah permasalahan
tentang perubahan cuaca yang tidak menentu, kondisi lumpur yang ada di Desa
Kuwu, dan karakteristik air garam. Teknologi yang digunakan petani garam

adalah peralatan tradisional untuk membuat garam. Dalam penggunaan peralatan
pembuat garam, petani garam di Desa Kuwu mengalami permasalahan terkait
dengan cara memperoleh bahan-bahan untuk membuat peralatan dan seringnya
terjadi kerusakan pada peralatan pembuat garam.
Selain permasalahan lingkungan dan teknologi, perilaku petani garam
merupakan

strategi

adaptasi

yang

dilakukan

untuk

mempertahankan

eksistensinya di masyarakat. Perilaku dari petani garam diantaranya adalah
dengan melakukan penimbunan garam, membuat peralatan pembuat garam
sendiri, dan mencari pekerjaan sambilan.
Untuk itu dalam penelitian ini perlu adanya suatu kerangka berfikir.
Kerangka ini merupakan suatu narasi atau grafis yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Dalam kerangka konseptual ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai faktor-faktor kunci, yang nantinya akan
berhubungan dengan faktor lainnya. Adanya kerangka teoritik ataupun kerangka
berfikir yang berkaitan dengan petani garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan: suatu kajian strategi adaptasi budaya adalah sebagai
berikut:

Bagan 1. Bagan kerangka berfikir
Petani
garam

Lingkungan

Adaptasi

Problem

Teknologi yang

Perilaku

lingkungan

digunakan

petani garam

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Dasar Penelitian
Penelitian dengan judul petani garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan: suatu kajian strategi adaptasi budaya dilaksanakan dengan
metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong 2006:4),
mendefinisikan

metodologi kualitatif

sebagai

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang atau perilaku yang diamati.
Perbedaan metode kualitatif dengan metode yang lainnya terletak pada
permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angkaangka, dan mempunyai tujuan untuk menggambarkan, membuat deskripsi atau
lukisan secara sistematis, serta menguraikan keadaan maupun fenomena tentang
strategi adaptasi budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan.

B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah strategi adaptasi
budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan. Yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Problem lingkungan yang dihadapi petani garam, yang meliputi perubahan
cuaca yang tidak menentu, kondisi lumpur Bledug Kuwu yang selalu
berubah, dan karakteristik air garam.
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2. Teknologi yang digunakan oleh petani garam di Desa Kuwu dalam
menghadapi problem lingkungan, yang meliputi: klakah, siwur, kepyur, kerik
blonjong, ngaron, ember, dan payon.
3. Perilaku petani garam di Desa Kuwu dengan adanya problem lingkungan dan
teknologi yang digunakan, yang meliputi usaha penimbunan, membuat
peralatan sendiri, dan mencari pekerjaan sambilan.

C. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data primer adalah hasil wawancara dengan subyek penelitian dan
informan pendukung.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah petani garam yang masih
bekerja dan masyarakat yang pernah bekerja sebagai petani garam di Desa
Kuwu. Terdiri dari ibu Lasiem sebagai petani garam, bapak Ladiman sebagai
petani garam, bapak Salikin sebagai petani garam, ibu Parsi sebagai petani
garam, bapak Parmo sebagai petani garam, ibu Rami sebagai petani garam,
ibu Sriyatun sebagai petani sawah, bapak Harjo sebagai penjual garam, dan
bapak Sugiyo sebagai petani sawah.
Untuk informan pendukung dalam penelitian ini adalah aparat
pemerintah Desa Kuwu yaitu bapak Trihandoko sebagai kepala Desa Kuwu,

dan Ibu Suwarsiti sebagai Kasi sarana prasarana dan pendapatan wisata dari
Dinas Pemuda Olah Raga Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumber atau informan, dalam hal ini meliputi sumber tertulis (dokumen,
arsip, buku-buku), dan foto-foto mengenai strategi adaptasi budaya petani
garam pada masyarakat Desa Kuwu.
a. Sumber Tertulis
Dalam penelitian ini sumber tertulis yang digunakan adalah buku,
arsip, dan dokumen yang terkait dengan strategi adaptasi budaya petani
garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten
Grobogan. Sumber tertulis diperoleh dari perpustakaan, kantor kepala
Desa Kuwu, dan kantor Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Grobogan.
b. Foto
Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto yang
diperoleh dari hasil pemotretan peneliti sendiri yaitu berupa gambargambar yang terkait dengan fokus penelitian, misalnya saat peneliti
mengamati tempat pembuatan garam yang masih difungsikan dan tidak
dapat difungsikan, peralatan pembuat garam, proses pembuatan garam,
serta proses pembuatan peralatan yang digunakan untuk membuat garam.

D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh bahanbahan, keterangan, dan informasi yang benar serta dapat dipercaya karena tidak
dibuat-buat. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan adalah:
1. Metode Observasi (pengamatan)
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung aktifitas dan peralatan yang digunakan oleh petani garam untuk
beradaptasi di lingkungan Desa Kuwu, serta melakukan pencatatan dan
diabadikan melalui gambar berupa foto data-data hasil pengamatan.
Untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka penelitian ini
menggunakan catatan-catatan, kamera, pemusatan data, dan menambah
persepsi tentang obyek yang diamati.
2. Metode Wawancara (interview)
Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang
pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek
penelitian untuk dijawab (Danim 2002:130). Wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview).
Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang
diajukan, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membuat
pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang
terkait dengan penelitian.
Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada subyek penelitian yaitu
petani garam yang masih bekerja dan masyarakat yang pernah bekerja

sebagai petani garam di Desa Kuwu terdiri dari ibu Lasiem sebagai petani
garam, bapak Ladiman sebagai petani garam, bapak Salikin sebagai petani
garam, ibu Parsi sebagai petani garam, bapak Parmo sebagai petani garam,
ibu Rami sebagai petani garam, ibu Sriyatun sebagai petani sawah, bapak
Harjo sebagai penjual garam, dan bapak Sugiyo sebagai petani sawah.
Untuk mengetahui kondisi lingkungan lokasi penelitian, wawancara juga
dilakukan kepada aparat pemerintah Desa Kuwu, yaitu bapak Trihandoko
sebagai kepala Desa Kuwu, dan Ibu Suwarsiti sebagai Kasi sarana prasarana
dan pendapatan wisata dari Dinas Pemuda Olahraga Kabudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Grobogan.
3. Metode Dokumentasi
Menurut Arikunto (2006:231) metode dokumentasi adalah metode
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
Maksud dan tujuan pengumpulan dokumen adalah untuk mendapatkan datadata yang berkaitan dengan obyek penelitian.
Pencatatan dokumen berupa data yang dianggap perlu untuk penelitian ini
dapat diperoleh dari kantor kelurahan Desa Kuwu yaitu data monografi Desa
Kuwu. Data monografi dimaksudkan untuk mengetahui data-data mengenai
jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat, dan sarana prasarana di
Desa Kuwu.
Selain data monografi Desa Kuwu, data penelitian ini juga diperoleh dari
kantor Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

berupa buku tentang potensi pariwisata di Kabupaten Grobogan, serta
menggunakan foto sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Foto yang
dihasilkan peneliti adalah foto-foto yang berhubungan dengan strategi
adaptasi budaya petani garam garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan.

E. Validitas Data
Menurut Alwasilah (2008:196) validitas merupakan kebenaran dan
kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, tafsiran, dan segala jenis
laporan. Validitas data berguna untuk menentukan valid dan tidaknya suatu data
yang digunakan sebagai sumber penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan
strategi adaptasi budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan.
Untuk memperoleh data yang tetap, peneliti menggunakan teknik
triangulasi (triangualation). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebenaran
suatu data dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber
lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan. Dalam
penelitian ini teknik triangulasi dapat diperoleh dengan jalan:
1. Membandingkan data yang didapat dari informan satu dengan data dari
informan lainnya.
Penelitian ini membandingkan data hasil wawancara dari subyek
penelitian dan informan pendukung. Subyek penelitian terdiri dari petani

garam yang masih bekerja dan masyarakat yang pernah bekerja sebagai
petani garam di Desa Kuwu yaitu ibu Lasiem sebagai petani garam, bapak
Ladiman sebagai petani garam, bapak Salikin sebagai petani garam, ibu Parsi
sebagai petani garam, bapak Parmo sebagai petani garam, ibu Rami sebagai
petani garam, ibu Sriyatun sebagai petani sawah, bapak Harjo sebagai penjual
garam, dan bapak Sugiyo sebagai petani sawah.
Pada informan pandukung data diperoleh dari aparat pemerintah Desa
Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yaitu bapak Trihandoko
sebagai kepala Desa Kuwu, dan Ibu Suwarsiti sebagai Kasi sarana prasarana
dan pendapatan wisata dari Dinas Pemuda Olah Raga Kabudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Grobogan. Dengan adanya pembandingan pernyataan
yang dikemukakan oleh subyek penelitian dengan informan pendukung,
peneliti dapat mengetahui kebenaran pernyataan yang terkait topik penelitian.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan buku-buku yang berkaitan
maupun sumber informasi lainnya.
Dalam tahap ini merupakan tahap pemeriksaan ulang data yang
dilakukan oleh peneliti terhadap hasil wawancara dengan menggunakan
informasi dari ahli-ahli yang dipublikasikan melalui buku-buku maupun
media informasi lain seperti media cetak maupun elektronik. Dengan teknik
ini peneliti dapat mengukur apakah data penelitian valid atau tidak, atau
sesuai tidak dengan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil
yang didapatkan dengan teknik ini, peneliti yakin untuk memasukkan data

yang benar-benar valid untuk menjawab berbagai permasalahan dalam
penelitian ini.

F. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Menurut Miles (1992:15-16) analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan yaitu:
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang
lengkap. Dalam penelitian ini peneliti mencatat semua data secara objektif
dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi
dari petani garam di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
2. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Adapun data yang direduksi antara
lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang kemudian
dilakukan penggolongan yaitu problem lingkungan yang dihadapi petani
garam, teknologi yang digunakan oleh petani garam, dan perilaku petani
garam di Desa Kuwu dengan adanya problem lingkungan dan teknologi yang
digunakan.

Data yang dicatat oleh peneliti adalah data pada saat masih di lapangan
selama melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian
dikumpulkan dan dilakukan reduksi.
3. Penyajian data
Penyajian data adalah analisis merancang deretan dan kolom-kolom
sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data
yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik (Miles 1992:18). Dalam
penelitian ini setelah data direduksi, kemudian disajikan dalam wujud
sekumpulan informasi yang tersusun dengan baik melalui ringkasan atau
rangkuman berdasarkan data-data yang telah diseleksi atau direduksi yang
memuat seluruh jawaban yang dijadikan permasalahan dalam penelitian.
Dengan tersusunnya semua data secara urut maka akan memudahkan
dalam membaca hubungan antara unsur-unsur dalam unit kajian penelitian
sehingga memudahkan adanya penarikan kesimpulan.
4. Menarik kesimpulan/verifikasi,
Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tinjauan ulang pada catatan
di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari
data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.
Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari kejelasan dan pemahaman
terhadap gejala-gelaja yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan strategi
adaptasi budaya petani pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan.

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan
mempertanyakan kembali data yang telah disusun sambil melihat catatan
lapangan agar mempermudah pemahaman yang tepat. Apabila kesimpulan
yang didapat dinilai kurang, maka peneliti dapat kembali ke Bledug Kuwu
untuk melengkapi data yang kurang. Proses analisis datanya dapat
digambarkan sebagai berikut:
Bagan 2. Bagan analisis data
(1)
Pengumpulan
Data

(2)
Reduksi Data

(3)
Penyajian Data

(4)
Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/ Verifikasi
(Sumber: Miles dan Huberman 1992:20)

Dari keempat komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan
yang lainnya. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan
mengadakan wawancara atau observasi tentang bagaimana strategi adaptasi
budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan yang disebut tahap pengumpulan data.

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data. Pada
reduksi data, data dikelompokan secara terpisah antara problem lingkungan
yang dihadapi petani garam, teknologi yang digunakan petani garam, dan
perilaku petani garam di Desa Kuwu dengan adanya problem lingkungan dan
teknologi yang digunakan.
Data yang telah direduksi kemudian diadakan penyajian data yang
tersusun sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menarik
kesimpulan data yang sudah tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam
bentuk kalimat yang difokuskan pada strategi adaptasi budaya petani garam
pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

G. Prosedur Penelitian
Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
1. Tahap Pra-lapangan
Kegiatan penelitian dalam tahapan ini antara lain:
a. Merumuskan masalah dan merumuskan judul.
b. Mengajukan usulan atau tema dan judul kepada dewan pertimbangan
skripsi.
c. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan sumber pustaka.
Bahan-bahan tersebut berupa buku referensi, artikel-artikel dari koran,
majalah maupun internet.
d. Menentukan tempat penelitian.
e. Mengajukan proposal skripsi.

f. Membuat atau menyusun pedoman wawancara berdasarkan permasalahan
yang akan dijawab.
g. Mengurus surat ijin penelitian yang dapat diperoleh dari tata usaha.
2. Tahap Kegiatan Lapangan
Dalam tahap kegiatan lapangan, berisi kegiatan-kegiatan yang peneliti
lakukan di lapangan tempat penelitian. Tahap tersebut adalah melakukan
penelitian dan pengumpulan data dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Peneliti melakukan observasi tentang data yang dibutuhkan dalam
penelitian di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
b. Peneliti mengadakan wawancara dengan informan.
c. Mengumpulkan data dari tempat penelitian.
d. Menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.
3. Tahap Analisis Data
Tahap Analisis data merupakan kegiatan terakhir dari penelitian, yaitu:
a. Menganalisis atau menafsirkan data-data yang terkumpul dari hasil
penelitian, karena data yang terkumpul banyak yaitu terdiri dari catatan
lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan,
artikel dan sebagainya.
b. Pengajuan hasil penelitian yang telah dituangkan dalam skripsi. Hasil
penelitian tersebut terdiri dari lima bab, yaitu bab I Pendahuluan, bab II
Tinjauan pustaka dan Landasan teori, bab III Metode penelitian, bab IV
Hasil penelitian dan pembahasan, bab V Penutup.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Desa Kuwu Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya
keadaan geografis, keadaan demografis, dan sarana prasarana. Untuk
mengetahui lebih jelas tentang aspek-aspek tersebut akan diuraikan satu
persatu sebagai berikut:
a. Keadaan Geografis
Secara geografis Desa Kuwu terletak di Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan ketinggian tanah dari
permukaan laut adalah 53 meter dan suhu udara rata-rata 35ºC (Sumber:
Data monografi Desa Kuwu 2008:1).
Desa Kuwu terletak di sebelah timur kota kabupaten, memiliki luas
keseluruhan adalah 286.340 Ha. Jarak antara Desa Kuwu ke Ibu Kota
Kabupaten adalah 28 Km dan jarak antara Desa Kuwu dengan pusat
pemerintahan Kecamatan Kradenan adalah 0,35 Km. Dengan kondisi
jalan yang sudah beraspal dan rata, memudahkan masyarakat Desa Kuwu
untuk melakukan mobilitas dengan masyarakat dari daerah lain maupun
dengan kantor pemerintah setempat menggunakan sarana transportasi bus,
sepeda motor, atau mobil (Sumber: Data monografi Desa Kuwu 2008:1).
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Berdasarkan data monografi kelurahan Desa Kuwu tahun 2008, batas
wilayah Desa Kuwu adalah sebagai berikut:
1) Sebelah utara : Dusun Sendangrejo, Kecamatan Ngaringan
2) Sebelah selatan: Dusun Banjarsari, Kecamatan Kradenan
3) Sebelah Barat : Dusun Grabagan, Kecamatan Kradenan
4) Sebelah timur : Dusun Kalisari, Kecamatan Kradenan
b. Keadaan Demografis
Secara keseluruhan Desa Kuwu terdiri dari 33 RT dan 6 RW yang
tersebar rata di masing-masing dusun dengan jumlah penduduk sebanyak
7860 orang. Dusun-dusun yang terdapat di Desa Kuwu antara lain Dusun
Tegal Kembangan, Dusun Kuwu Krajan, dan Dusun Sukorejo. Dari
semua jumlah penduduk yang ada di Desa Kuwu semuanya adalah WNI
(Warga Negara Indonesia) yang terdiri dari 4719 orang laki-laki dan 3141
orang perempuan (Sumber: Data monografi Desa Kuwu 2008:1).
Untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat Desa
Kuwu, pertama peneliti menampilkan sistem mata pencaharian penduduk
Desa Kuwu. Dalam sistem mata pencaharian penduduk, masyarakat di
Desa Kuwu mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam yaitu
terdiri dari PNS, TNI/POLRI, wiraswasta, petani, pertukangan, buruh
tani, pensiunan, dan petani garam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang
jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Kuwu dapat dilihat
pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No.
Mata Pencaharian
Jumlah
Persentase (%)
1. PNS
92
17,32
2. TNI/POLRI
8
1,51
3. Wiraswasta
126
23,73
4. Petani
7
1,32
5. Pertukangan
68
12,81
6. Buruh tani
135
25,42
7. Pensiunan
89
16,76
8. Petani garam
6
1,13
Jumlah
531
100,00
Sumber: Data monografi Desa Kuwu 2008:2

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Kuwu mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani yaitu sebanyak
25,42%. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh
tani, dikarenakan wilayah Desa Kuwu sebagian besar masih berupa lahan
pertanian dengan kepemilikan lahan sebagian besar dimiliki oleh kepala
desa. Dampaknya adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat relatif
kecil, sehingga perekonomian masyarakat di Desa Kuwu masih tergolong
miskin.
Selain buruh tani, sistem mata pencaharian yang banyak terdapat di
Desa Kuwu adalah wiraswasta yaitu sebanyak 23,73%. Faktor yang
melatarbelakangi banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian
sebagai wiraswasta adalah terdapatnya Bledug Kuwu. Dengan adanya
Bledug Kuwu di Desa Kuwu, membuat masyarakat termotivasi untuk
mendirikan usaha sendiri baik di dalam maupun di luar kawasan Bledug
Kuwu.

Keberadaan petani garam terkait dengan sistem mata pencaharian di
Desa Kuwu memiliki jumlah yang paling rendah yaitu 1,13 %. Hal ini
dikarenakan jumlah dari masyarakat yang bekerja sebagai petani garam di
Desa Kuwu hanya 6 (enam) orang.
c. Sarana dan Prasarana Desa Kuwu
Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang telah tersedia dan
bertujuan untuk memperlancar suatu kegiatan. Ketersediaan sarana
prasarana

di

Desa

Kuwu

memberikan

keuntungan

terhadap

perkembangan wilayah Desa Kuwu agar menjadi lebih maju. Hal ini
dikarenakan dengan adanya sarana prasarana, kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan
prasarana yang terdapat di Desa Kuwu adalah sebagai berikut:
1) Alat transportasi
Sarana transportasi umum yang ada di Desa Kuwu adalah bus
dengan tujuan Purwodadi-Sulursari, dan kendaraan roda dua yang
dipakai untuk jasa transportasi ojek. Selain itu juga terdapat
kendaraan pribadi roda dua dan mobil yang dimiliki oleh masyarakat
di Desa Kuwu. Dengan tersedianya sarana transportasi umum dan
pribadi, akan memudahkan setiap masyarakat yang ingin pergi keluar
kota untuk mencari pekerjaan lain apabila pekerjaan yang ada di Desa
Kuwu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

2) Pasar
Sarana lain yang terdapat di Desa Kuwu adalah pasar. Pasar di
Desa Kuwu digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keberadaan sarana pasar di Desa Kuwu sangat berperan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuwu maupun
masyarakat di sekitarnya terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini
dikarenakan pasar menjadi wadah interaksi masyarakat dalam aktifitas
jual beli barang dagangan, sehingga interaksi yang terjalin di
lingkungan pasar tidak hanya masyarakat yang tinggal di Desa Kuwu
saja, tetapi juga masyarakat yang berasal dari luar Desa Kuwu.
Bagi para petani garam, pasar menjadi tempat yang sangat
penting untuk menjaga eksistensi terutama dalam mencukupi
kebutuhan peralatan yang digunakan untuk membuat garam, seperti
bambu, ngaron, ember dan blonjong.

B. Pembahasan
1. Problem Lingkungan yang Dihadapi Petani Garam
Adaptasi lingkungan yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu,
disebabkan oleh adanya permasalahan lingkungan yang menuntut petani
garam untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan melalui perilakuperilaku. Perilaku yang dilakukan petani garam di Desa Kuwu dalam
menghadapi permasalahan lingkungan, merupakan wujud dari adaptasi yang
mendukung ketahanan hidup petani garam dalam menghadapi kondisi

lingkungan yang selalu berubah. Keberadaan lingkungan dalam kehidupan
manusia tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalamnya, dan
penyebab timbulnya permasalahan lingkungan dapat terjadi karena ulah
manusia maupun proses alam secara sendirinya.
Problem lingkungan yang dihadapi oleh petani garam di Desa Kuwu
dalam memanfaatkan air garam mencakup tiga hal. Pertama, perubahan cuaca
yang tidak menentu yang memfokuskan pada ketidakstabilan kondisi panas
dan hujan yang ada di lingkungan Desa Kuwu. Kedua, kondisi lumpur Bledug
Kuwu yang memfokuskan pada kondisi kelembekan lumpur yang ada di
Bledug Kuwu. Ketiga, karakteristik air garam yang memfokuskan pada
ketidakstabilan kandungan garam pada air garam di Bledug Kuwu.
a. Perubahan Cuaca yang Tidak Menentu
Perubahan cuaca yang tidak menentu di wilayah Indonesia tentunya
mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia khususnya dalam sektor
perekonomian masyarakat, karena seluruh aktifitas manusia tidak terlepas
dari faktor iklim dan cuaca yang terdapat di wilayah tersebut. Kondisi
cuaca yang terdapat di suatu wilayah juga berpengaruh pada
perekonomian petani garam di Desa Kuwu. Hal ini dikarenakan faktor
cuaca sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi garam
yang dilakukan oleh petani garam. Dengan adanya perubahan cuaca yang
tidak menentu, menjadi kendala bagi petani garam dalam menjalankan
usaha pembuatan garam.

Hal ini dapat terlihat dari semakin menurunnya jumlah petani garam
yang ada di Desa Kuwu dalam 10 tahun terakhir. Jumlah semula dari
petani garam dapat mencapai 100 orang tetapi sampai sekarang yang
masih bertahan hanya tinggal 6 (enam) orang petani garam. Seperti yang
dikemukakan oleh bapak Salikin salah satu petani garam di Desa Kuwu
(wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang mengatakan:
“Ndek nika sing dados petani sarem niki kathah mas kintenkinten satusan sekitar sepuluh tahunan nika. La sekniki
kantun 6 tiyang sing tasih nyambut gawe dados petani
sarem teng mriki”.
Artinya:
”Dahulu yang menjadi petani garam itu banyak mas kirakira seratus, sekitar sepuluh yang tahun lalu. La sekarang
hanya tinggal 6 orang yang masih bekerja menjadi petani
garam di sini”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa menurut bapak Salikin
jumlah petani garam yang semula bekerja di Desa Kuwu dapat mencapai
100 orang pada 10 tahun terakhir, namun yang mampu bertahan sampai
sekarang hanya 6 orang. Faktor utama yang mendasari semakin
menurunnya jumlah petani garam adalah perubahan cuaca yang tidak
menentu, sehingga pendapatan yang diperoleh petani garam tidak mampu
untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal senada juga
diungkapkan oleh bapak Harjo, mantan petani garam di Desa Kuwu
(wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang menyatakan bahwa:
”Masalah lingkungan sing nyebabke petani sarem teng
mriki mandeg nggih amargi cuacane mboten mesti, dadose
nek ndamel garem niku mboten mesti. Soale nek ndamel

sarem nikukan mbutuhake panas sing kathah, la nek mboten
enten panas nggih mboten saget ndamel sarem”.
Artinya:
”Masalah lingkungan yang menyebabkan petani garam di
sini berhenti itu karena cuacanya tidak pasti, jadinya kalau
membuat garam itu tidak pasti. Masalahnya kalau membuat
garam itukan membutuhkan panas yang banyak, la kalau
tidak ada panas ya tidak bisa membuat garam”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut bapak Harjo mantan
petani garam yang pernah bekerja di Desa Kuwu, permasalahan
lingkungan yang menyebabkan berhentinya petani garam di Desa Kuwu
adalah faktor cuaca yang tidak menentu, dimana kondisi panas atau hujan
tidak bisa diprediksi oleh para petani garam. Adanya permasalahan
lingkungan tersebut menyebabkan hasil yang didapat petani garam tidak
menentu, sehingga menyebabkan petani garam di Desa Kuwu tidak
mampu untuk mempertahankan usahanya dan memilih untuk mencari
mata pencaharian lain.
Perbedaan antara petani garam yang mampu beradaptasi dan tidak
mampu beradaptasi di lingkungan Desa Kuwu, dapat dilihat dari
keberadaan gubug yang dimiliki oleh petani garam di sekitar letupan
lumpur Bledug Kuwu.

Gambar 1. Gubug petani garam yang masih digunakan
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa gubug yang dimiliki oleh petani
garam di Desa Kuwu masih tertata rapi dan difungsikan dengan baik.
Gubug yang dimiliki oleh petani garam terbuat dari bahan-bahan yang
dapat ditemui di sekitar lingkungan Desa Kuwu, seperti atap yang terbuat
dari rumput alang-alang dan tiang yang terbuat dari bambu. Manfaat dari
gubug yang dimiliki oleh petani garam adalah untuk menyimpan
peralatan pembuat garam, serta melindungi air garam yang masih ada di
dalam klakah agar tidak tercampur air hujan.
Kondisi berbeda dapat terlihat pada petani garam yang tidak mampu
beradaptasi dengan lingkungan Desa Kuwu, gubug yang dimiliki petani
garam sudah terlihat roboh dan tidak difungsikan lagi di sekitar letupan
lumpur Bledug Kuwu.

Gambar 2. Gubug petani garam yang sudah tidak digunakan
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa kondisi gubug yang pernah
dimiliki oleh petani garam sudah roboh dan tidak difungsikan lagi. Hal
tersebut terjadi karena gubug yang dimiliki petani garam sudah lama
ditinggal pemiliknya, sehingga kondisinya tidak terawat dan akhirnya
roboh beserta peralatan yang ada di dalamnya. Selain tidak terurusnya
gubug yang dimiliki oleh petani garam, kondisi ini juga mengganggu
keindahan dari lokasi Bledug Kuwu karena letak dari pembuatan garam
berada di dalam kawasan Bledug Kuwu.
Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, dapat diartikan bahwa tidak
semua petani garam yang ada di Desa Kuwu mampu untuk beradaptasi
dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Hanya sikap kegigihan
dan kerja keras yang mampu membuat petani garam bertahan dalam
menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan.

Munculnya sifat-sifat yang tidak sesuai dengan lingkungan tersebut
disebabkan oleh gagalnya individu dalam beradaptasi. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan Soemarwoto (2004:48) bahwa ”adaptasi yang tidak
berhasil menghasilkan sifat yang tidak sesuai dengan lingkungan, dan
sifat tersebut disebut maladaptasi”. Maladaptasi mengurangi kementakan
untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian maladaptasi bisa terjadi
pada petani garam yang gagal beradaptasi dengan lingkungan di Desa
Kuwu, dimana hal ini dapat mengurangi kelangsungan hidup petani
garam lain di lingkungan masyarakat Desa Kuwu.
b. Kondisi Lumpur Bledug Kuwu
Letupan lumpur yang terdapat di Bledug Kuwu ada 2 (dua) macam
yaitu letupan lumpur besar (bledug besar) dan letupan lumpur kecil
(bledug kecil) yang terdapat di sekeliling letupan lumpur besar. Bagi
masyarakat setempat, sebutan bledug besar yang terletak di sebelah timur
dinamakan Jaka Tuwa dan yang terkecil di sebelah barat diberi nama
Rara Denok. Antara bledug besar dan bledug kecil masing-masing
mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, dimana hal ini dapat dilihat dari
ketinggian letupan lumpur, luas kawah, dan suhu yang ada pada lumpur
Bledug Kuwu.
Menurut Tim Penyusun Legenda Terjadinya Bledug Kuwu (1995:2)
menyatakan bahwa letupan lumpur yang besar (bledug besar) merupakan
letupan yang dapat mengeluarkan suara yang menggelegar dan
ketinggiannya dapat mencapai ± 530 cm, sedangkan bledug yang terkecil
hanya mempunyai ketinggian ± 90 cm. Untuk luas kawah yang dimiliki
oleh bledug besar dapat mencapai 890 cm dan yang terkecil adalah 89 cm.
Untuk mengetahui suhu udara bledug besar adalah dengan cara
memasukkan termometer ke dalam lumpur, dan hasilnya 28ºC sampai

30ºC sedangkan bledug yang terkecil suhunya 15ºC sampai 16ºC. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan lumpurnya yang terbesar adalah liat dan
kental dan yang terkecil adalah air.
Dengan mengetahui kondisi letupan lumpur yang ada di Bledug
Kuwu, problem lingkungan yang dihadapi oleh petani garam tidak hanya
berasal dari faktor perubahan cuaca yang tidak menentu saja, namun juga
pada kondisi lumpur yang ada di Bledug Kuwu. Kondisi lumpur yang ada
di Bledug Kuwu setiap waktu selalu berubah, hal ini dipengaruhi oleh
kondisi curah hujan yang ada di Desa Kuwu. Semakin tinggi curah hujan
yang ada di Desa Kuwu maka semakin tinggi pula kelembekan lumpur
yang ada di Bledug Kuwu. Hal ini biasanya terjadi pada musim penghujan
yaitu pada bulan Oktober sampai Maret.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Parmo, salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
”Nek sampun wayah udan bledu saking bledug niku encer
mas, dadose nggih menawi mendet toyo sarem kudu ati-ati
ben ora ambles. Masalahe nggih nek sampun ambles niku
saget dugi dodo bledune niku, dadose radi ngangelke kula
nek mendet toya sarem saking sumberan bledug. Nggih niku
amargi banyu udan kecampur kalih bledu niki, dadose radi
encer. Bedo meleh nek sampun wayah panas, angsale kula
mendet toya sarem niku radi gampang, soale bledune
saking bledug Kuwu niku mboten empuk. Dados nek ambles
mboten nganti dugi dodo”.
Artinya:
”Kalau sudah musim penghujan lumpur dari bledug itu
encer mas, jadinya kalau mengambil air garam harus hatihari agar tidak tenggelam. Masalahnya kalau sudah
tenggelam itu bisa sampai dada lumpurnya itu, jadinya agak
kesulitan kalau saya mengambil air garam dari sumbernya
bledug. Ya itu karena air hujan tercampur dengan lumpur,
jadinya agak lembek. Beda lagi kalau sudah musim panas,

saya ambil air garam itu agak mudah, sebabnya lumpurnya
dari Bledug Kuwu itu tidak lembek. Jadi kalau tenggelam
tidak sampai dada”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut bapak Parmo salah
satu petani garam di Desa Kuwu, kondisi lumpur yang ada di Bledug
Kuwu pada musim penghujan lebih lembek dibandingkan dengan
kondisinya pada musim kemarau. Dengan kondisi lumpur yang lembek
membuat petani garam harus berhati-hati dalam mengambil air garam
yang keluar bersama letupan lumpur Bledug Kuwu, karena lumpur
tersebut dapat membuat petani garam menjadi tenggelam.
Adanya perbedaan kelembekan lumpur di Bledug Kuwu, turut
mempengaruhi keberadaan petani garam di Desa Kuwu dalam
mempertahankan usahanya. Dalam proses pengambilan sumber air garam,
petani garam harus berjalan menyusuri lumpur Bledug Kuwu untuk
membuat parit dan mengalirkan air garam menuju sumur penampungan.
Semakin tinggi kelembekan lumpur Bledug Kuwu, maka semakin sulit
petani garam dalam mencari sumber air garam.
Pemanfaatan sumber air garam yang digunakan oleh para petani
garam di Desa Kuwu berasal dari letupan lumpur Bledug Kuwu yang
kecil, meskipun semua letupan lumpur di Bledug Kuwu sama-sama
mengandung air garam. Pemilihan bledug kecil sebagai sumber
pengambilan air garam, dikarenakan petani garam lebih mudah dalam
mengambil sumber air garam dan dalam proses pengambilannya tidak
membahayakan karena letupan lumpur yang keluar relatif kecil.

Gambar 3. Letupan lumpur Bledug Kuwu yang kecil
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 3 bahwa letupan lumpur Bledug Kuwu
yang kecil hanya mencapai ketinggian ± 90 cm, dan hal ini akan
berlangsung 21 kali setiap 2 menit. Setiap kali mengeluarkan letupan,
bersamaan dengan meletupnya Bledug Kuwu yang kecil akan
mengeluarkan lumpur, air garam, uap, dan gas yang mengandung
belerang. Apabila berada disekitar letupan Bledug Kuwu akan merasakan
bau belerang yang menyengat. Selain itu pada sekeliling letupan Bledug
Kuwu kecil juga terdapat parit-parit yang dibuat oleh petani garam, yang
berfungsi untuk mengalirkan air garam yang keluar bersama letupan
lumpur ke dalam sumur penampungan yang dimiliki petani garam.
c. Karakteristik Air Garam
Selain berpengaruh terhadap kondisi lumpur yang ada di Bledug
Kuwu, faktor cuaca juga mempengaruhi kandungan air garam yang ada di

Desa Kuwu. Semakin tinggi curah hujan yang ada di Desa Kuwu, maka
semakin rendah kandungan garam yang ada pada air garam Bledug Kuwu.
Hal ini dikarenakan air garam yang ada di dalam lumpur Bledug Kuwu
tercampur dengan air hujan.
Dengan semakin rendahnya kandungan garam yang ada pada sumber
letupan lumpur, akan berdampak pada lamanya proses produksi garam
yang dihasilkan para petani garam di Desa Kuwu. Oleh karena itu untuk
menghindari bercampurnya air garam dengan air hujan, petani garam
melakukan penampungan air garam pada musim kemarau.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ladiman salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
”Wayah sing pas kangge nampung niku nggih wayah
katiga, masalahe nek wayah rendeng toya sarem kecampur
kalih toya jawoh. Akibate nggih hasil penenne saget dangu
lan mboten sami. Biasane nek kula ngalirke sumbere toya
sarem niku nggih sekitar bulan Agustus utawi September”.
Artinya:
”Waktu yang paling tepat untuk dilakukan penampungan itu
musim kemarau, masalahnya pada musim penghujan air
garamnya tercampur dengan air hujan. Akibatnya nanti hasil
panennya bisa lama dan tidak seragam. Biasanya kalau saya
mengalirkan sumberan air garam itu ya sekitar bulan Juni
sampai September”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut bapak Ladiman petani
garam di Desa Kuwu dalam mengambil sumber air garam memanfaatkan
waktu yang paling tepat

untuk mengalirkan ke dalam sumur

penampungan, yaitu pada musim kemarau sekitar bulan Juni sampai
September. Hal ini dilakukan untuk mencegah bercampurnya air garam

dengan air hujan, karena apabila air garam tercampur dengan air hujan
akan berdampak pada lamanya proses produksi garam yang dihasilkan
oleh petani garam di Desa Kuwu.
Dengan adanya aktifitas pembuatan garam yang dilakukan oleh
petani garam di Desa Kuwu, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung
akan terjalin hubungan antara petani garam dan lingkungan sekitar. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Woodworth
dan Marquis (dalam Soeparwoto 2005:149-150) bahwa ”individu
menggunakan lingkungan dan individu menyesuaikan diri dengan
lingkungan”. Terkait dengan penggunaan lingkungan, petani garam
memanfaatkan air garam yang keluar bersama letupan lumpur Bledug
Kuwu, sedangkan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan petani
garam

berusaha

beradaptasi

dengan

kondisi

lingkungan

dalam

menghadapi permasalahan lingkungan dan teknologi.
Adaptasi yang dilakukan oleh petani garam tersebut sesuai dengan
yang dikemukakan oleh Kaplan dan Robert A. Manners (2002:112)
bahwa ”adaptasi adalah proses yang menghubungkan sistem budaya
dengan lingkungan”. Dengan demikian adaptasi yang dilakukan petani
garam merupakan proses yang menghubungkan sistem budaya yaitu
teknologi pembuat garam dengan kondisi lingkungan Desa Kuwu. Selain
itu perubahan cuaca yang tidak menentu, kelembekan lumpur Bledug
Kuwu, dan karakteristik air garam menjadi problem lingkungan yang
dihadapi petani garam dalam menjalankan aktifitas pembuatan garam.

2. Teknologi yang Digunakan Petani Garam
Dengan adanya problem lingkungan yang dihadapi oleh petani garam di
Desa Kuwu yaitu perubahan cuaca, kelembekan lumpur Bledug Kuwu, dan
karakteristik air garam, petani garam memerlukan adanya teknologi untuk
mempertahankan eksistensi dalam menghadapi permasalahan yang ada di
lingkungan. Teknologi yang digunakan oleh petani garam adalah peralatan
tradisional yang digunakan untuk membuat garam, sehingga dalam proses
penggunaan sering terjadi kendala baik dalam hal cara memperoleh bahan
maupun seringnya terjadi kerusakan pada peralatan pembuat garam.
Teknologi yang digunakan oleh petani garam di Desa Kuwu adalah:
a. Siwur
Siwur adalah salah satu peralatan pembuat garam di Desa Kuwu
yang terbuat dari batok kelapa yang dibelah menjadi 2 dan diberi lubang
untuk pegangan tangan dari bambu apus. Media batok kelapa dan bambu
apus diperoleh para petani garam dengan membeli di pasar Kuwu.

Gambar 4. Siwur dan sumur penampungan air garam
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 4 bahwa siwur dengan pegangan tangan
yang terbuat dari bambu apus digunakan untuk mempermudah
pengambilan air garam dalam sumur penampungan yang dimiliki petani
garam. Pemilihan bahan dari batok kelapa dan bambu apus sebagai
pegangan, dikarenakan bahan tersebut tidak cepat rusak apabila terkena
air garam. Selain itu untuk sumur penampungan yang dimiliki petani
garam, juga menggunakan bahan dari kayu jati yang tersusun rapat.
Alasan petani garam memilih media kayu jati karena kayu jati tidak cepat
rusak apabila terkena air garam.
Dalam proses pembuatan garam sebelum air garam masuk dalam
sumur penampungan, petani garam membuat parit-parit di sekeliling
keluarnya lutupan lumpur Bledug Kuwu kecil untuk menampung air
garam yang keluar bersama letupan lumpur. Jarak antara parit dengan
sumber letupan Bledug Kuwu kecil adalah ± 10 meter, hal ini dilakukan
karena jarak tersebut menjadi jarak yang aman bagi petani garam untuk
mengalirkan air garam yang tercampur dengan lumpur Bledug Kuwu.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ladiman salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Nek ajeng ndamel kalen saking sumber bledug sing alit
niku jarak saking sumberan niku 10 meteran, niku mawon
sampun sak dodo mas bledu sing teng awak. Terus nek
ndemel kalen niku tiyange mboten ngagem sandangan,
supayane mboten ambles. Cuma ngangge clana cendek”.
Artinya:
”Kalau mau membuat parit dari sumber bledug yang kecil
itu jarak dari sumber bledug 10 meteran, itupun sudah

sampai dada mas lumpur yang di badan. Terus kalau
membuat parit itu orangnya tidak membawa pakaian, agar
tidak tenggelam. Cuma memakai celana pendek”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk membuat parit
di sekitar letusan lumpur Bledug Kuwu kecil membutuhkan jarak ± 10
meter dari sumber letupan. Selain itu dalam membuat saluran parit petani
garam tidak boleh mamakai pakaian kecuali celana pendek, karena bisa
mengakibatkan badan petani garam menjadi tenggelam. Cara tersebut
tidak hanya dilakukan oleh bapak Ladiman saja, namun juga petani garam
lain yang biasanya adalah kaum laki-laki.
Parit

yang

dibuat

mengelilingi

letupan

lumpur

kemudian

dikumpulkan menjadi satu untuk menuju ke sumur penampungan air
garam. Dalam proses penampungan air garam, air garam tidak boleh
tercampur dengan air hujan karena hal tersebut dapat mengakibatkan
lamanya proses pembentukan garam pada klakah. Waktu yang diperlukan
untuk memenuhi sumur penampungan air garam disesuaikan dengan
kedalaman sumur yang dimiliki oleh petani garam. Untuk sumur
penampungan yang dimiliki oleh petani garam biasanya mempunyai
kedalaman ± 2 meter.
b. Klakah
Klakah adalah peralatan pembuat garam yang terbuat dari bambu
dibelah menjadi dua. Bambu yang digunakan oleh petani garam adalah
jenis bambu peting. Hal ini dikarenakan bambu jenis peting lebih tebal
ukurannya bila dibandingkan dengan jenis bambu lainnya. Bambu peting

yang digunakan oleh petani garam diperoleh dengan membeli di pasar
Kuwu seharga Rp 10.000, 00 untuk satu buah bambu.

Gambar 5. Klakah
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 5 deretan klakah yang sudah siap
digunakan oleh petani garam untuk menjemur air garam di bawah terik
sinar matahari. Untuk ukuran panjang klakah yang dibuat petani garam
antara satu dan lainnya mempunyai ukuran yang berbeda, hal ini
bertujuan untuk mempermudah penumpukan apabila sedang turun hujan
dan agar terlihat lebih rapi.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Parmo salah satu petani garam
di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Sak lonjore pring niku sakniki regine sekitar Rp. 10.000,niku nek di kethok-kethok dadine kur 3 sap. Ukurane
nikukan digewe mboten sami mas, sing paling cendek niku
sekitar 2 meter terus seng paling dowo niki sekitar 2,5
meter. Tujuane niku nek wayah udan ditumpuk niku kedhah
rapi ngoten, dadose nggih mboten sembarang tiyang sing
ngetok pring peting niku”.

Artinya:
“Satu batang bambu itu sekarang harganya sekitar Rp
10.000,00 itu kalau dipotong-potong cuma menjadi 3 sap.
Ukurannya itu dibuat tidak sama mas, yang paling pendek
itu sekitar 2 meter, terus yang paling panjang itu sekitar 2,5
meter. Tujuannya adalah agar pada musim penghujan
penumpukannya itu bisa rapi jadinya ya tidak sembarang
orang yang memotong bambu peting itu”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa klakah yang dimiliki
oleh bapak Parmo memiliki ukuran yang berbeda-beda, klakah yang
paling panjang berukuran 2,5 meter dan yang paling pendek adalah 2
meter. Belahan bambu yang telah terpotong, kemudian di susun dan diikat
membentuk sap dengan menggunakan bilahan bambu apus. Untuk setiap
sap klakah terdiri dari 6 atau 7 belah bambu.
Jumlah keseluruhan dari sap bambu yang digunakan untuk
menjemur air garam, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
petani garam. Dalam hal ini jumlah sap bambu yang dimiliki oleh petani
garam dapat mencapai 21 buah.
Dalam proses pembuatan garam, klakah berfungsi sebagai tempat
menjemur air garam. Pemilihan media bambu sebagai tempat menjemur
air garam, karena hasil yang didapat lebih bersih dan tidak tercampur
dengan tanah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rami salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Petani sarem teng mriki mas nggih, angsale ngangge
klakah niki amargi hasil sing dados mengke luwih ketingal
resik ketimbang sing di damel teng lemah. Masalahe mas
nggih, sarem teng mriki niku luwih alus ketimbang sarem
saking Rembang, kejaba niku warnane nggih luwih pethak
lan alus ketimbang sarem saking Rembang. La ndek nika

sak derange enten klakah niki, nate ndamel sarem teng
lemah kalih garuk, tapi hasile nggih mboten resik mas”.
Artinya:
“Petani garam di sini mas ya, awalnya memakai klakah ini
karena hasil yang jadi nanti lebih kelihatan bersih dari pada
yang dibuat di tanah. Masalahnya mas, garam di sini itu
labih halus dari garam Rembang, selain itu warnanya itu
lebih putih dan lembut dari pada garam dari Rembang. La
dulu sebelum memakai klakah ini pernah membuat di tanah
dengan garuk, tapi hasilnya tidak bersih”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa alasan petani garam
menggunakan klakah sebagai media pembuatan garam adalah agar hasil
yang diperoleh lebih bersih dan tidak tercampur dengan tanah. Hal ini
dikarenakan, garam yang dihasilkan petani garam di Desa Kuwu lebih
lembut dan putih dari pada garam yang dihasilkan petani garam di daerah
pesisir seperti Rembang. Oleh karena itu pemilihan klakah sebagai media
penjemuran merupakan salah satu upaya adaptasi yang dilakukan petani
garam dalam menghadapi kondisi lingkungan.
Dalam kegiatan penjemuran air garam, petani garam menggunakan
alat bantu siwur untuk menuangkan air garam ke dalam klakah yang telah
tersusun rapi di bawah terik sinar matahari. Penuangan air garam
dilakukan ± ¾ dari kedalaman klakah. Hal ini dilakukan agar dalam
proses pengangkatan dan penjantuan tidak tumpah keluar.
Lama waktu yang dibutuhkan oleh petani garam dalam proses
penjemuran air garam menjadi garam tidak dapat ditentukan, karena
proses penjemuran air garam dipengaruhi oleh panas matahari yang ada di

sekitar lokasi penjemuran. Semakin panas lokasi penjemuran air garam,
semakin cepat proses pembentukan garam yang dihasilkan.
Oleh karena itu waktu yang lebih banyak digunakan petani garam
untuk melakukan penjemuran air garam adalah pada musim kemarau
apabila dibandingkan musim penghujan. Pada musim kemarau proses
pembentukan garam relatif lebih cepat yaitu sekitar 4 hari bisa langsung
dipanen, namun apabila dilakukan penjemuran pada musim penghujan
waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama yaitu 2-3 minggu.
Dalam penggunaan peralatan pembuat garam, salah satu kendala
yang sering dialami oleh petani garam terjadi pada klalah. Kendala
tersebut adalah seringnya terjadi kerusakan pada klakah. Hal ini
dikarenakan klakah merupakan peralatan sederhana yang dimiliki petani
garam dan telah digunakan secara turun temurun. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh para petani garam untuk mengatasi kendala tersebut. Salah
satunya adalah dengan mengganti klakah dengan peralatan yang lebih
modern, seperti seng atau pipa paralon namun hasil yang didapat tidak
sesuai dengan yang diharapkan.
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rami salah satu petani garam di
Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Dugi sakniki nggih tetep mawon mboten enten perubahan
saking alat-alat niki. Dek nika nate mas diganti alat-alat
niki kalih sing luwih apik, tapi mboten kuat sue alat-alat
niku kejaba niku hasile mboten saget kathah. Contone
nggih, klakah niku nate diganti kalih seng malah mboten
dados sarem. Nate meleh sumur tampungan niki sing
pinggire saka kayu jati, nate diganti kaleh cor-coran.
Hasile malah pecah, amargi mboten kuat kalih toya sarem

sing asin niki. Terus payon sing kangge tutup klakah niku
nggih nate diganti kalih layar, tapi mboten kuat sue mas
layare amargi kecelup kalih toya sarem niki ini”.
Artinya:
“Sampai sekarang ya tetap saja tidak ada perubahan dari
alat-alat ini. Dahulu pernah mas diganti alat-alat ini sama
yang lebih baik, tetapi tidak tahan lama alat-alatnya selain
itu hasilnya tidak bisa banyak. Contohnya, klakah itu pernah
diganti dengan seng tetapi malah tidak jadi garamnya. Ada
lagi sumur penampungan ini yang sisi kanan kirinya dari
kayu jati, pernah diganti dengan bahan cor. Hasilnya
malahan jadi pecah, akibat tidak kuat menahan air garam
yang asam ini. Terus payon untuk penutup klakah itu ya
pernah diganti dengan layar, tetapi tidak kuat mas layarnya
karena tercelup sama air garam ini”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peralatan yang
digunakan oleh petani garam merupakan peralatan yang cocok diterapkan
dalam proses pembuatan garam di Desa Kuwu. Adanya upaya yang
dilakukan oleh petani garam untuk memperbaharui peralatan dengan yang
lebih modern, tidak menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan
pendapatan. Peralatan yang telah dicoba oleh petani garam seperti seng
dan pipa paralon tidak mampu meningkatkan hasil yang didapat oleh
petani garam di Desa Kuwu.
c. Kepyur
Kepyur adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat dari
merang padi. Merang padi adalah ujung batang pohon padi yang
berfungsi sebagai tempat menempelnya buah padi. Merang padi yang
digunakan untuk membuat kepyur diperoleh petani garam dengan
membeli pada petani di sawah dengan harga Rp 15.000,00 satu ikatnya.

Gambar 6. Kepyur
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 6 bahwa kepyur yang terbuat dari merang
padi diikat menggunakan bilahan bambu apus dan diberi pegangan tangan
di bawahnya. Cara penggunaan dari kepyur adalah dengan menaburnaburkan bersama dengan air bleng (air hasil tirisan garam) di atas klakah
pada saat butiran garam sudah mulai terbentuk.
Pada proses pembuatan garam, kepyur berfungsi sebagai alat untuk
mempercepat pembentukan butiran garam di dalam klakah pada waktu
dijemur. Sebelum melakukan pemanenan, proses yang harus dilakukan
oleh petani garam adalah penjantuan. Penjantuan yaitu proses penaburan
air bleng di atas klakah dengan menggunakan alat bantu kepyur. Tujuan
dilakukan penjantuan adalah untuk mempercepat pembentukan butiran
garam pada klakah. Waktu yang paling tepat untuk dilakukan proses
penjantuan adalah pada waktu butiran garam sudah mulai terbentuk di
dalam klakah.

Lama proses penjantunan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang ada
di lingkungan, semakin panas cuaca yang ada di Desa Kuwu maka
semakin cepat proses pembentukan butiran garam pada klakah. Pada
musim kemarau proses penjantuan dapat dilakukan pada hari ke 5 setelah
penuangan air garam ke dalam klakah, namun pada musim penghujan
lama waktu tidak bisa ditentukan secara pasti.

Gambar 7. Proses penjantuan oleh petani garam
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 7 bahwa salah satu petani garam yang ada
di Desa Kuwu yaitu bapak Salikin sedang melakukan penjantuan
menggunakan kepyur. Bapak Salikin melakukan penjantuan pada siang
hari, agar air bleng yang ditaburkan dengan kepyur dapat langsung
terbentuk bersama butiran garam yang ada di dalam klakah karena
panasnya sinar matahari. Penjantuan dilakukan oleh petani garam secara
bersamaan dalam sekali kegiatan, hal ini bertujuan agar panen yang

dihasilkan bisa bersamaan dan seragam. Dalam sekali proses pembuatan
garam, proses penjantuan hanya dilakukan sekali.
d. Kerik
Kerik adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat dari
potongan seng. Seng yang digunakan oleh petani garam untuk membuat
kerik diperoleh petani garam dengan membeli di pasar Kuwu atau
membeli pada toko bangunan yang ada di Desa Kuwu.

Gambar 8. Kerik
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 8 bahwa kerik yang terbuat dari seng
dibentuk seperti perahu dengan ujungnya dibuat agak meruncing. Pada
kedua ujung sebuah kerik dibuat tidak sama, salah satu ujung kerik dibuat
meruncing dan salah satu ujungnya dibuat agak tumpul. Tujuannya adalah
mempermudah pengambilan butiran garam pada klakah yang sulit
dijangkau. Pemilihan bahan seng oleh petani garam dikarenakan bahan

dari seng bentuknya mudah disesuaikan dengan klakah dan tidak cepat
rusak apabila terkena butiran garam.
Pada proses pembuatan garam, kerik digunakan oleh petani garam di
Desa Kuwu untuk mengambil butiran garam yang sudah jadi dan siap
untuk dipanen dari klakah. Pemanenan garam dilakukan oleh petani
garam setelah air garam yang ada di dalam klakah terbentuk menjadi
garam secara keseluruhan. Waktu yang dibutuhkan oleh petani garam
untuk dapat memanen garam antara musim penghujan dan kemarau
berbeda. Pada musim kemarau panas matahari yang ada di lingkungan
Desa Kuwu relatif tinggi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk
memanen garam lebih cepat yaitu 5 hari.
Berbeda halnya pada musim penghujan, waktu yang dibutuhkan
untuk panen garam tidak dapat ditentukan karena kondisi panas di
lingkungan Desa Kuwu tidak menentu. Setelah pengambilan garam
selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petani garam
adalah mengumpulkan garam ke dalam blonjong untuk dipisahkan antara
garam dan air garam yang masih tercampur.
e. Blonjong
Blonjong adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat
dari anyaman bambu yang berbentuk menyerupai kerucut. Bambu yang
digunakan untuk membuat blonjong adalah jenis bambu apus. Blonjong
diperoleh para petani garam dengan membeli di pasar Kuwu dengan
harga Rp 5.000,00 untuk satu buah blonjong.

Gambar 9. Blonjong
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 9 bahwa blonjong yang digunakan oleh
petani garam di Desa Kuwu terbuat dari anyaman bambu yang pada sisi
kanan, kiri, dan bawahnya terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai
tempat keluarnya air garam yang masih tercampur dengan butiran garam
saat selesai dipanen. Air hasil tirisan dari blonjong disebut air bleng, yang
dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan garam dengan bantuan
kepyur serta dapat digunakan untuk membuat kerupuk puli.
Pada proses pembuatan garam, blonjong digunakan oleh petani
garam di Desa Kuwu untuk mentiriskan garam agar terpisah antara air
garam yang masih tercampur dengan butiran garam. Proses ini dilakukan
pada saat petani garam selesai memanen garam.

f. Ngaron
Ngaron adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat dari
tanah liat. Petani garam biasa memperoleh ngaron dengan membeli di
pasar Kuwu.

Gambar 10. Ngaron
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 10 bahwa ngaron yang digunakan oleh
petani garam di Desa Kuwu terbuat dari tanah liat sudah terisi dengan air
bleng. Air bleng tersebut

akan digunakan untuk mempercepat

pembentukan garam pada klakah melalui proses penjantuan. Ngaron yang
digunakan oleh petani garam adalah ngaron kecil dengan ukuran diameter
± 15 cm, sangat sesuai untuk tempat menampung air bleng dari blonjong.
Pada proses pembuatan garam, ngaron digunakan oleh petani garam di
Desa Kuwu untuk menampung air bleng (air hasil tirisan garam) dari
blonjong saat selesai dipanen.

g. Ember
Ember adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat dari
bahan karet. Petani garam biasa memperoleh ember tersebut dengan
membeli pada pedagang di pasar atau toko-toko di sekitar lingkungan
Desa Kuwu.

Gambar 11. Ember
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 11 bahwa ember yang digunakan petani
garam berukuran kecil dengan diameter ± 25 cm. Pada proses pembuatan
garam, ember digunakan oleh petani garam di Desa Kuwu untuk tempat
menampung garam saat selesai memanen dan selesai ditiriskan dari
blonjong.

Pemilihan ember sebagai tempat

menampung garam,

dikarenakan ember terbuat dari bahan karet sehingga tidak cepat rusak
apabila digunakan untuk menampung garam.

h. Payon
Payon adalah salah satu peralatan pembuat garam yang terbuat dari
rumput alang-alang. Rumput alang-alang yang digunakan untuk membuat
payon diperoleh petani garam dengan membeli pada petani di sawah
dengan harga Rp 15.000,00 untuk satu ikatnya.

Gambar 12. Payon
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 12 bahwa payon yang digunakan oleh
petani garam untuk menutupi klakah terbuat dari rumput alang-alang yang
di susun dengan rapat dan diikat dengan menggunakan bilahan bambu
apus. Ukuran payon yang dibuat petani garam disesuaikan dengan ukuran
panjang klakah yang digunakan untuk membuat garam. Panjang dari
payon yang digunakan oleh petani garam di Desa Kuwu dapat mencapai 3
meter.
Pada proses pembuatan garam, payon digunakan untuk menutup
klakah agar terlindung dari air hujan, sehingga air garam yang ada di

dalam klakah tidak tercampur dengan air hujan. Selain itu, payon juga
dijadikan sebagai atap gubug para petani garam di Desa Kuwu.
Kendala yang dihadapi petani garam dari penggunaan payon adalah
semakin sulit memperoleh bahan yang digunakan untuk membuat payon.
Biasanya petani garam dalam memperoleh bahan untuk membuat payon
adalah dengan membeli pada petani di sawah, namun kesulitan
memperoleh rumput alang-alang sekarang semakin dirasakan oleh para
petani garam di Desa Kuwu.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Salikin salah satu petani garam
di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang mengatakan:
”Angsale kula pikantuk alat-alat niki niku saking pasar
mas, dodose niku kula tumbas teng pasar terus kula damel
piyambak. Misale nggih pring, ngaron, ember, niku
sedoyone kula tumbas teng pasar. La nek alang-alang,
merang niku kula angsale pikantuk kaleh tiyang sing tani
kalih iket niku regine gangsal welas ewu saget dados
ndamel payon niki setunggal, sakderenge nggih kula mesen
riyen ngoten. Masalahe sakniki niku rodo angel mas nek
mesen alang-alang niku, nggih masalahe tiyange sampun
seda trus alang-alange niku angsale saking alas sing
tebih”.
Artinya:
”Awalnya saya mendapat alat-alat ini itu dari pasar mas,
jadinya saya membeli di pasar terus saya buat sendiri.
Misalnya bambu, ngaron, ember itu semuanya saya beli di
pasar. La kalau alang-alang, merang itu saya mendapatnya
sama orang tani dua ikat itu harganya lima belas ribu bisa
untuk membuat satu payon, sebelumnya saya memesan
dahulu. Masalahnya sekarang itu agak sulit mas kalau
memesan alang-alang itu, ya masalahnya orangnya sudah
meninggal terus alang-alangnya itu mendapatkannya dari
hutan yang letaknya jauh”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, cara yang dilakukan petani
garam di Desa Kuwu dalam memperoleh bahan untuk membuat peralatan
adalah dengan membeli di pasar atau memesan kepada petani di sawah.
Misalnya untuk membuat satu buah payon, petani garam harus membeli
dua ikat rumput alang-alang dari petani di sawah dengan harga Rp
15.000,00.
Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat peralatan pembuat
garam tidak semuanya dapat diperoleh petani garam, misalnya bahan
dasar untuk membuat payon yaitu rumput alang-alang sekarang semakin
sulit didapat. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan rumput alang-alang
seseorang harus mencari di sekitar hutan di Desa Kuwu, dan tidak semua
orang mau untuk melakukannya.
Dengan semakin sulitnya mendapatkan rumput alang-alang sebagai
media membuat payon, petani garam berupaya mengganti rumput alangalang dengan layar atau kepang. Upaya penggantian yang dilakukan oleh
petani garam tersebut, ternyata tidak mampu bertahan lama seperti yang
diharapkan oleh petani garam. Hal ini dikarenakan bahan layar atau
kepang sebagai media payon tidak mampu bertahan lama apabila terkena
air garam.
Adanya upaya yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu
dalam menghadapi permasalahan teknologi merupakan salah satu bentuk
adaptasi di lingkungan Desa Kuwu. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh Soemarwoto (2004:45-46) tentang

adaptasi kultural (adaptasi perilaku), yaitu “adaptasi yang didasari oleh
perilaku individu dalam menghindari bahaya yang ada pada lingkungan”.
Dalam hal ini adaptasi yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu
adalah salah satu bentuk adaptasi kultural, karena perilaku yang dilakukan
untuk menghadapi perubahan lingkungan dan mencukupi kebutuhan.
Dalam adaptasi kultural, upaya yang dilakukan oleh petani garam
tidak hanya untuk menghindari bahaya yang ada di lingkungan Desa
Kuwu, namun juga terjadi pada penggunaan teknologi peralatan pembuat
garam yang dimiliki oleh petani garam.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh
Soemarwoto (2004:47) bahwa “selain didasari pada perilaku individu
dalam menghindari bahaya yang ada di lingkungan, adaptasi kultural juga
terjadi pada penggunaan teknologi”. Teknologi yang digunakan oleh
petani garam adalah peralatan pembuat garam yang bersifat tetap,
sehingga dapat menjadi ciri khas yang membedakan dengan petani garam
dari daerah lainnya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Julian Steward. Bahwa untuk
menjelaskan adanya variasi di daerah tertentu, Julian Steward (dalam
Haviland 1985:12) menyatakan konsep tipe kebudayaan (culture type)
adalah “kebudayaan yang ditinjau berdasarkan teknologi tertentu dan
hubungannya dengan sifat-sifat lingkungan yang ditangani dengan
menggunakan teknologi tersebut”. Dalam hal ini teknologi peralatan yang

digunakan oleh petani garam di Desa Kuwu dapat menjadi salah satu
variasi kebudayaan yang terdapat di suatu daerah.
Selain itu penggunaan peralatan pembuat garam juga menjadi wujud
dari perilaku adaptif yang bersifat idiosyncratic. ”Idiosyncratic adalah
cara-cara unik individu dalam mengatasi permasalahan lingkungan”
(http://prasetijo.wordpress.com/2008/01/28/adaptasi-dalam
anthropologi/). Hal ini dikarenakan peralatan pembuat garam yang berupa
klakah, blonjong, siwur, kepyur, payon, ember dan kerik hanya dimiliki
oleh petani garam di Desa Kuwu untuk menghadapi permasalahan
lingkungan berupa perubahan cuaca yang tidak menentu, kondisi lumpur
yang selalu berubah, dan karakteristik air garam.

3. Perilaku Petani Garam Di Desa Kuwu
Dengan adanya permasalahan lingkungan dan teknologi yang dihadapi
petani garam di Desa Kuwu, diperlukan adanya strategi yang tepat untuk
menjaga kelangsungan usaha di lingkungan masyarakat. Strategi yang
dimiliki oleh petani garam diwujudkan melalui perilaku-perilaku dalam
menjalankan usaha pembuatan garam.
Perilaku yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu adalah
dengan melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada di lingkungan,
kemudian dianalisis dan ditemukan solusi pemecahan masalah tersebut.
Dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh petani garam untuk mengatasi
permasalahan lingkungan dan teknologi adalah melakukan penimbunan

garam, membuat peralatan pembuat garam sendiri, dan mencari pekerjaan
sambilan.
a. Melakukan Penimbunan
Dengan adanya perubahan cuaca yang tidak menentu, akan menjadi
kendala terhadap kelangsungan usaha pembuatan garam di Desa Kuwu.
Hal tersebut berdampak pada hasil produksi garam yang tidak bisa
dipastikan, sehingga untuk menjaga kebutuhan garam Kuwu di pasaran
petani garam dan para pedagang melakukan upaya penimbunan. Selain
itu, alasan lain petani garam melakukan penimbunan garam adalah hasil
panen yang didapat pada musim kemarau cenderung berlebihan.
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Lasiem salah satu petani garam
di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Usahene kula kalih petani sarem terus pedagang sarem
teng mriki kangge ngadepi musim sing mboten tentu nggih,
kula nyimpen uyah nek wayah ketiga. Kula nimbun sarem
niki amargi hasil panen nek wayah ketiga niku kathah.
Masalahe nek sekali kula penen niku kinten-kinten nggih
saget hasilke sarem 50 kilo, terus hasile niku mboten kula
sadhe sedhaya”.
Artinya:
”Usahanya saya dengan petani garam, terus pedagang
garam di sini untuk menghadapi musim yang tidak
menentu ini ya, saya menyimpan garam pada musim
kemarau. Hal itu saya lakukan karena hasil panen pada
musim kemarau itu berlebihan. Masalahnya dalam sekali
panen itu saya kira-kira dapat menghasilkan garam 50
kilogram, terus hasilnya itu tidak saya jual semua”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa upaya yang dilakukan
oleh ibu Lasiem dengan petani garam lainnya dan para pedagang garam

untuk menghadapi kondisi musim yang tidak menentu adalah melakukan
penimbunan garam pada musim kemarau. Hal ini dilakukan karena hasil
panen yang didapat petani garam pada musim kemarau cenderung
berlebihan,

dimana

pada

musim

kemarau

petani

garam

dapat

menghasilkan garam rata-rata 50 kilogram dalam sekali panen setiap
minggunya. Hasil tersebut tidak semuanya dijual ke pasaran, namun
dilakukan penimbunan untuk dijual kembali pada musim penghujan.
Penimbunan tidak hanya dilakukan terhadap garam saja, namun
juga pada air bleng dan air garam. Upaya yang dilakukan petani garam
dan para pedagang garam agar hasil timbunan dapat bertahan lama adalah
dengan meletakkan di tempat yang kering dan cukup sinar matahari.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Parmo salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Sabtu 30 Mei 2009), sebagai berikut:
”Sak wise panen sarem biasane kula mboten sadhe sedaya
sareme, ning kula langsung simpen teng griya. Supayane
timbunan sarem, bleng, trus toya sarem niku saget awet
niku enten carane mas. Carane nggih kula dokhokke teng
nggon sing garing lan boten ketrocohan banyu udan.
Masalahe nek mengke lemahe teles lan ketrocohan banyu
udan, sareme saget remuk. La nek di dokhokke teng nggon
sing garing niku saget tahan tekan 2 tahunan luwih”.
Artinya:
“Setelah panen garam biasanya saya tidak menjual semua
hasil garamnya, tetapi saya langsung timbun di rumah.
Supaya timbunan garam, air bleng, terus air garam itu bisa
awet itu ada caranya. Caranya ya saya tempatkan di tempat
yang kering, dan tidak terkena air hujan. Masalahnya kalau
nanti tanahnya basah dan terkena air hujan, garamnya bisa
hancur. La kalau ditempatkan di tempat yang kering itu
bisa bertahan sampai 2 tahun lebih”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut bapak Parmo usaha
yang dilakukan agar hasil timbunan garam, air bleng, dan air garam dapat
bertahan lama adalah dengan menaruh pada tempat yang kering dan tidak
terkena air hujan. Hal ini dilakukan karena garam mudah sekali hancur
apabila terkena air hujan atau berada di tempat yang lembab. Usaha
penimbunan garam biasa dilakukan petani garam langsung setelah selesai
pemanenan, dan hasil dari timbunan dapat bartahan sampai 2 tahun lebih.

Gambar 13. Timbunan garam
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Gambar 14. Timbunan air garam dan air bleng
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 13 dan 14 adalah hasil timbunan garam,
air bleng, dan air garam dari bapak Parmo di simpan di tempat kering
dalam rumah. Hasil timbunan garam yang dimiliki oleh petani garam
biasanya ditaruh dalam rinjeng (tempat menyimpan garam yang terbuat
dari anyaman bambu) dengan kondisi terbuka agar garam yang ada di
dalam rinjeng tetap kering. Berbeda dengan timbunan garam, untuk
timbunan air bleng dan air garam sudah siap untuk dijual dalam kemasan
botol bekas air mineral ukuran 600 ml.
Sebagaimana penimbunan garam, alasan petani garam dan para
pedagang garam menimbun air bleng dan air garam karena pada musim
penghujan aktifitas pembuatan garam jarang bisa dilakukan sehingga
tidak dapat menghasilkan air bleng dengan banyak. Selain itu air garam
yang diambil pada musim kemarau juga lebih murni, karena tidak
tercampur dengan air hujan.
Selain untuk mencukupi kebutuhan barang dagangan, usaha
penimbunan garam yang dilakukan oleh petani garam dan para pedagang
adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan garam pada
musim penghujan. Hal ini dikarenakan pada musim penghujan petani
garam dapat menaikkan harga garam yang dijual di pasaran.
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Lasiem salah satu petani garam
di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), sebagai berikut:
“Biasane kula nek nyadhe sarem teng bakul utawi teng
tiyang niku mboten sami regine. Soale nggih kangge nutup
kerugian, nek wayah ketiga kinten-kinten bulan AprilSeptember kula angsale nyadhe sewu limangatus per kilo,

manawi musim udan kinten-kinten bulan Oktober- Maret
niku tigang ewu per kilo tapi nek setunggal rinjeng
gangsal welas ewu Hasile kula sekali panen setunggal
minggu niku saget setengah kwintal, biasane nek sampun
setunggal minggu sakwise panen sarem dipundut kaleh
bakul. Bakule niku biasane saking Sulursari, Sregen, Pati,
Karangasem. Dados kula mboten masarke piyambak teng
pasar”.
Artinya:
”Biasanya saya kalau menjual garam ke pedagang atau ke
orang itu tidak sama harganya. Soalnya ya untuk menutup
kerugian, kalau waktu kemarau sekitar bulan AprilSeptember saya menjualnya seribu lima ratus per
kilogram, kalau musim penghujan kira-kira bulan OktoberMaret itu tiga ribu per kilogram tapi kalau satu rinjing lima
belas ribu. Hasil satu kali saya panen yaitu satu minggu itu
bisa setengah kwintal, biasanya kalau sudah satu minggu
setelah panen garam diambil sama pedagang. Pedagang itu
biasanya dari Sulursari, Sragen, Karangasem. Jadi saya
tidak memasarkan sendiri di pasar”.
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa usaha yang
dilakukan oleh petani garam dengan menaikkan harga jual garam
merupakan salah satu cara menjaga eksistensi petani garam di Desa
Kuwu, selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan. Seperti yang
dilakukan oleh ibu Lasiem, yaitu dengan menaikkan harga jual garam
menjadi dua kali lipat dari harga semula kepada pedagang atau konsumen.
Dimana harga semula dari garam adalah Rp 1.500,00 per kilogram pada
musim kemarau, naik menjadi Rp 3.000,00 per kilogram pada musim
penghujan. Dengan kenaikan sebesar dua kali lipat dari harga semula,
maka pendapatan yang diperoleh petani garam juga mengalami kenaikan.
Apabila dirinci pendapatan yang diperoleh ibu Lasiem pada musim
kemarau adalah sebagai berikut: hasil panen selama 1 minggu adalah 50

kilogram dengan harga garam 1 kilogramnya adalah Rp 1.500,00.
Pendapatan yang diperoleh selama 1 minggu adalah Rp 1.500,00 X 50
kilogram yaitu Rp 75.000,00 dan pendapatan yang diperoleh ibu Lasiem
selama 1 bulan adalah Rp 75.000,00 X 4 minggu yaitu Rp 300.000,00.
Untuk harga garam apabila mengalami kenaikan dua kali lipat pada
musim penghujan, maka pendapatan yang diperoleh oleh ibu Lasiem
adalah sebagai berikut: hasil panen selama 1 minggu adalah 50 kilogram
dengan harga garam 1 kilogramnya adalah Rp 3.000,00. Pendapatan yang
diperoleh selama 1 minggu adalah Rp 3.000,00 X 50 kilogram yaitu Rp
150.000,00 dan pendapatan selama 1 bulan adalah Rp 150.000,00 X 4
minggu yaitu Rp 600.000,00.
Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya diperoleh ibu Lasiem
saja, namun juga para petani garam lain dan pedagang yang biasa
mengambil garam dari Desa Kuwu untuk dijual kembali kepada
konsumen. Para pedagang tersebut berasal dari daerah Sulursari, Sragen,
Karangasem, dan Kuwu. Sebelum menaikkan harga garam, antara petani
garam dan pedagang garam terlebih dahulu terjadi kesepakatan tentang
kapan dan berapa besar kenaikan harga garam yang akan dijual.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Parmo salah satu petani
garam di Desa Kuwu (wawancara, Sabtu 30 Mei 2009), sebagai berikut:
”Sakderenge kula mundakke regi sarem niki biasane kula
sanjangi riyen sing dodol sarem niku. Nek sakniki wes
wayah rendheng, wayahe mundakke rega ngoten. Nek
sampun sanjang ngoten, tiyange sampun ngertos
piyambak. Masalahe niku mas, nek wayah rendeng kula
mboten saget ndamel sarem”.

Artinya:
”Sebelum saya manaikkan harga garam ini, biasanya saya
memberitahu dahulu yang jualan garam itu. Kalau
sekarang sudah waktu penghujan, waktunya menaikkan
harga begitu. Kalau sudah bilang seperti itu, orangnya
sudah tahu sendiri. Masalahnya itu mas, kalau waktu
penghujan saya tidak bisa membuat garam”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas usaha dari petani garam dalam
menaikkan harga garam, dilakukan atas dasar kesepakatan dengan para
pedagang garam. Hal ini dilakukan agar terjadi kesamaan dalam
menentukan harga jual garam kepada konsumen. Dengan naiknya harga
garam tersebut, akan memberikan keuntungan terhadap pendapatan yang
diperoleh petani garam maupun para pedagang garam dari Desa Kuwu.

Gambar 15. Tempat penjualan garam, air garam, dan
air bleng di samping pintu masuk Bledug Kuwu
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 15 tempat penjualan garam yang dimiliki
oleh bapak Harjo, selain menjual garam juga terdapat air garam dan air
bleng dari Desa Kuwu. Dengan tempat yang strategis yaitu di samping

loket masuk Bledug Kuwu, membawa keuntungan tersendiri bagi bapak
Harjo karena para pengunjung dapat langsung melihat barang dagangan
saat masuk di kawasan Bledug Kuwu. Bagi para pengunjung Bledug
Kuwu barang dagangan seperti garam, air bleng atau air garam yang
dijual oleh bapak Harjo dapat dijadikan sebagai suvenir untuk dibawa
pulang ke rumah.
Pengemasan garam yang dijual di samping pintu masuk obyek
wisata Bledug Kuwu dilakukan hanya dengan menggunakan plastik putih
tanpa terdapat label khusus yang menunjukkan asal garam tersebut.
Begitu juga dengan air garam dan air bleng yang dijual oleh bapak Harjo,
pengemasannya hanya dilakukan dengan menggunakan botol bekas
mineral yang telah dicuci bersih. Meskipun demikian para konsumen
percaya bahwa garam, air bleng dan air garam yang dijual oleh bapak
Harjo adalah berasal dari petani garam di Desa Kuwu, karena hal ini
dapat dilihat dari butiran garam yang lebih lembut bila dibandingkan
dengan butiran garam dari daerah lainnya.
Seperti halnya petani garam, harga garam yang dijual oleh bapak
Harjo di samping pintu masuk Bledug Kuwu juga menyesuaikan kondisi
musim yang ada di Desa Kuwu. Keuntungan yang diperoleh para
pedagang garam juga mengalami kenaikan dua kali lipat pada musim
penghujan, karena garam diperoleh dari petani garam pada waktu musim
kemarau dimana harga garam yang dijual masih murah. Seperti yang
diungkapkan oleh bapak Harjo yang bekerja sebagai penjual garam di

loket pintu masuk Bledug Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang
mengatakan:
”Nek perkara regane nggih mboten sami mas, nek musim
ketiga sarem niku 1 kilone Rp 1000,00 tapi nek wayah
udan sanget 1 kilone Rp 3300,00. Terus kejaba sarem sing
disadhe teng meriki, enten meleh toya bleng lan toya
sarem niki. Regine toya bleng kalih toya sarem sing
ngangge botol ageng niku sami Rp 5.000,00 tapi nek sing
teng botol alit niki regine cuman Rp 2.000,00 per botol”.
Artinya:
“Kalau masalah harganya ya tidak sama mas, kalau waktu
kemarau garam itu 1 kilonya Rp. 1.000,00 tetapi kalau
waktu penghujan 1 kilonya bisa Rp. 3.300,00. Terus selain
garam yang dijual di sini, ada lagi air bleng dan air garam.
Harganya air bleng dan air garam yang memakai botol
besar itu sama Rp 5.000,00 tetapi kalau yang di botol kecil
harganya hanya Rp 2.000,00 per botol”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa barang
dagangan yang dijual bapak Harjo di samping pintu masuk Bledug Kuwu
terdiri dari garam, air bleng, dan air garam. Pada musim kemarau garam
dijual dengan harga Rp 1.000,00 per kilogram, sedangkan pada musim
penghujan garam dijual dengan harga Rp 3.300,00 per kilogram. Untuk
harga air garam dan air bleng yang dijual bapak Harjo harganya relatif
tetap pada semua musim, yaitu Rp 5.000,00 untuk botol besar dan Rp
2.000,00 untuk botol kecil.
b. Membuat Peralatan Sendiri
Peralatan yang digunakan oleh petani garam merupakan peralatan
tradisional yang sudah ada sejak awal ditemukan sumber air garam di
Desa Kuwu. Untuk menjaga peralatan agar senantiasa baik dan dapat

difungsikan sebagaimana mestinya, petani garam selalu memperbaiki
peralatan pembuat garam setiap kali terdapat kerusakan. Upaya yang
dilakukan oleh petani garam dengan membuat peralatan sendiri
merupakan salah satu strategi adaptasi yang diterapkan dalam
menghadapi kendala peralatan.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ladiman yang bekerja sebagai
petani garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang
mengatakan:
”Menawi mengke enten alat-alat sing rusak nggih kula
tumbas piyambak bahanne terus ndandani piyambak.
Bantuan saking pemerintah niku nate sepisan, saking pak
Soeharto pas teng Kuwu mriki tahunne kula supe.
Bantuanne niku Rp 500,000,00 sak petani garam kaping
sepisan kangge dandosi klakah. Trus Rp 25.000,00 per
bulane niku ngantos 2 tahun. Dugi sakniki nggih mboten
wonten bantuan saking pemerintah. La nek sakniki nggih
niku usaha piyambak, didandani dewe, didol dewe”.
Artinya:
”Kalau nanti ada alat-alat yang rusak ya saya membeli
sendiri bahannya terus di buat sendiri. Bantuan dari
pemerintah itu pernah ada satu kali, dari pak Soeharto
waktu di Kuwu sini tahunnya saya lupa. Bantuannya itu
Rp 500.000,00 tiap petani garam satu kali untuk
memperbaiki klakah. Setelah itu Rp 25.000,00 tiap
bulannya selama 2 tahun. Sampai sekarang tidak ada
bantuan dari pemerintah. La kalau sekarang itu usaha
sendiri, diperbaiki sendiri, dijual sendiri”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peralatan
yang dimiliki oleh petani garam di Desa Kuwu merupakan peralatan yang
dibuat sendiri oleh petani garam. Untuk bantuan yang pernah diterima
oleh petani garam berasal dari bapak Soeharto sewaktu mengunjungi

Bledug Kuwu, yaitu Rp 500.000,00 untuk setiap petani garam untuk
memperbaiki peralatan pembuat garam. Kemudian selama 2 tahun
berturut-turut petani garam mendapat tambahan uang sebesar Rp
25.000,00 setiap bulannya.
Dengan minimnya bantuan yang diberikan kepada petani garam di
Desa Kuwu baik dari pemerintah pusat maupun daerah, membuat petani
garam harus mempunyai strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan
lingkungan. Khususnya dalam menghadapi kendala peralatan pembuat
garam yang digunakan oleh petani garam, agar kelangsungan usaha di
lingkungan masyarakat tetap terjaga.

Gambar 16. Proses pembuatan kepyur salah satu peralatan
pembuat garam oleh petani garam di Desa Kuwu
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 16 bahwa bapak Ladiman sedang
membuat kepyur yang akan digunakan untuk proses penjantuan pada
klakah. Pembuatan kepyur biasa dilakukan sendiri oleh petani garam di

Desa Kuwu dari bahan merang padi yang diperoleh dari petani di sawah.
Merang padi sebelum dibentuk menjadi kepyur dibersihkan dahulu dari
padi yang masih menempel, kemudian diukur dengan panjang ± 25 cm.
Pengukuran ini dilakukan agar merang padi dapat seragam dan
mudah dalam mengikatnya. Untuk pengikatan merang padi, petani garam
biasa menggunakan bilahan bambu peting agar tidak cepat putus apabila
terkena air garam. Selain membutuhkan keterampilan, ketelitian dalam
pembuatan paralatan juga diperlukan oleh petani garam agar peralatan
yang dihasilkan dapat seragam dan tahan lama.
c. Mencari Pekerjaan Sambilan
Untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh petani garam di
Desa Kuwu, usaha yang dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan
sambilan. Pemilihan usaha sambilan ini dilakukan karena pendapatan
yang diperoleh dari pembuatan garam tidak menentu, sehingga petani
garam berusaha mencari pekerjaan sambilan untuk meningkatkan
pendapatan dan untuk mencukupi kebutuhan.
Pemilihan pekerjaan sambilan antara petani garam satu dan lain
berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan yang dimiliki
petani garam dalam memanfaatkan peluang usaha maupun kemampuan
dalam kepemilikan modal. Ragam pekerjaan sambilan yang dimiliki oleh
petani garam di Desa Kuwu adalah bertani di sawah dan memelihara ikan
nila di kolam.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Salikin yang bekerja sebagai
petani garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang
mengatakan:
“Usahane kula ben saget cukupi kebutuhan nggih nyambi
tani teng sabin, dados hasile kula nggih saking tani kalih
saking ndamel sarem niki. Kula nek wayah rendengan niku
teng tani, menawi mangsa panas teng mriki ndamel sarem.
Hasile nggih lumayan mas, nek wayah rendengan niku
kinten-kintene nggih saget ngasilke setunggal setengah
jutanan. Niku mawon sampun kepotong kangge tumbas
rabuk, obat semrot, lan liya-liyane. Masalahe ya niku,
lahane sing kula garap gadhahane kula piyambak, nggih
nek dikinten-kinten nggih sekitar seprapat hektaran”.
Artinya:
”Usahanya saya supaya dapat mencukupi kebutuhan ya
bekerja sambilan bertani di sawah, jadi hasilnya saya ya
dari bertani sama membuat garam ini. Saya kalau waktu
penghujan itu di tani, kalau musim panas di sini membuat
garam. Hasilnya ya lumayan mas, kalau musim penghujan
itu bisa menghasilkan kira-kira satu setengah juta. Itupun
sudah terpotong untuk membeli pupuk, obat semprot, dan
lain-lain. Masalahnya ya lahan yang saya kerjakan punya
saya sendiri, ya kalau dikira-kira sekitar seperempat
hektar”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pekerjaan yang dimiliki
oleh bapak Salikin selain menjadi petani garam adalah bertani di sawah.
Pekerjaan sebagai petani sawah hanya dikerjakan oleh bapak Salikin pada
waktu musim penghujan, yaitu pada musim tanam padi. Hal ini
dikarenakan pada musim penghujan proses pembuatan garam tidak bisa
dilaksanakan dengan maksimal karena kurangnya sinar matahari,
sehingga upaya yang dilakukan oleh petani garam untuk menambah
pendapatan adalah bekerja sambilan di sawah.

Pekerjaan sambilan sebagai petani sawah dipilih oleh bapak Salikin
karena lahan yang dikerjakan merupakan lahan milik sendiri, dan hanya
dikerjakan sendiri pada musim penghujan. Pada musim kemarau lahan
tersebut disewakan kepada petani lainnya dengan biaya sewa Rp
350.000,00 per musim, dan keuntungan yang didapat oleh bapak Salikin
pada musim penghujan adalah Rp 1.500.000,00.
Dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sambilan
tersebut, dapat menambah pendapatan yang diperoleh bapak Salikin dari
hasil penjualan garam. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan
garam pada musim penghujan adalah Rp 600.000,00 per bulan atau Rp
3.600.000,00 dalam kurun waktu 6 bulan.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Parmo salah satu
petani garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin 23 Maret 2009), yang
mengatakan:
”Usahane kula kangge cukupi kebutuhan nggih kula
nyambi ngopeni nila niki, lumayan mas kangge lawuh
mbendinten nek mengke sampun ageng. Mengke nek hasile
kathah nggih saget di sadhe teng pasar ngoten, tapi
sakderenge nilane niki ageng niku biasane sampung telas
dipancingi kalih kaponakan-keponakane kula”.
Artinya:
”Usahanya saya untuk mencukupi kebutuhan ya saya
bekerja sambilan memelihara nila ini, lumayan mas buat
lauk setiap hari kalau nanti sudah besar. Nanti kalau
hasilnya banyak ya bisa dijual di pasar, tetapi sebelum nila
ini besar itu biasanya sudah habis dipancing sama
kaponakan-keponakan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa usaha sambilan yang
dilakukan oleh petani garam untuk meningkatkan pendapatan selain
bertani di sawah adalah memelihara ikan nila di kolam. Budidaya ikan
nila dilakukan oleh bapak Parmo di sekeliling tempat pembuatan garam di
Desa Kuwu. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Salikin, alasan bapak
Parmo memilih pekerjaan sambilan memelihara ikan nila adalah untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu dengan menjadikan ikan nila
sebagai lauk untuk dimakan sehari-hari.

Gambar 17. Kolam ikan yang dimiliki oleh petani garam
(Foto: Dhedy, 23 Maret 2009)

Dapat dilihat pada gambar 17 bahwa kolam ikan nila yang dimiliki
oleh petani garam berada mengelilingi tempat pembuatan garam.
Pemilihan kolam ikan yang mengelilingi tempat pembuatan garam dipilih
petani garam agar mudah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha
yang dimilikinya, baik ikan nila yang dipelihara maupun garam yang
sedang dibuat. Dengan demikian lahan yang dimiliki oleh petani garam

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Air yang digunakan oleh petani
garam untuk memelihara ikan nila berasal dari air hujan, sehingga usaha
sambilan ini hanya dapat dilakukan oleh petani garam pada waktu musim
penghujan. Pada musim kemarau pekerjaan yang dilakukan oleh petani
garam lebih terfokus pada pembuatan garam.
Dalam usaha sampingan ini, bapak Parmo memperoleh bibit ikan
nila dengan cara membeli di pasar Kuwu. Seperti yang dikemukakan oleh
bapak Parmo salah satu petani garam di Desa Kuwu (wawancara, Senin
23 Maret 2009), yang mengatakan:
”Angsale kula pikantuk bibit nila niki nggih kula tumbas
saking pasar Kuwu, regine kalih ewu setunggalle. Biasane
nek kula tumbas saking bakul niku satus bibit, terus kula
sebar teng kolam sing kinten-kinten ambane seprapat
hektar niki. La alesane kula milih ngopene nila niku, nggih
amargi nila niku gampang ngopenine kejaba niku saget
urip teng kolam Kuwu niki”.
Artinya:
”Saya mendapatkan bibit nila ini ya saya membeli dari
pasar Kuwu, harga untuk satu bibitnya adalah dua ribu
rupiah. Biasanya kalau saya membeli dari padagang itu
saratus bibit, terus saya sebar di kolam yang kira-kira
luasnya seperempat hektar ini. La alasan saya memilih
memelihara nila itu ya karena nila itu mudah untuk
memelihara, selain itu bisa hidup di kolam Kuwu ini”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bibit ikan nila yang
digunakan oleh bapak Parmo sebagai usaha sampingan diperoleh dengan
membeli dari pasar Kuwu dengan harga satu bibitnya adalah Rp 2.000,00.
Biasanya bapak Parmo membeli 100 bibit ikan dari pedagang di pasar
Kuwu dengan harga Rp 200.000,00 yang panjang bibit ikannya ± 3-5 cm.

Pemilihan jenis ikan nila sebagai media usaha sampingan dikarenakan
ikan nila merupakan jenis ikan yang mudah dipelihara karena tidak
banyak memerlukan perawatan khusus, selain itu ikan nila juga banyak
mengandung protein yang baik untuk dikonsumsi tubuh.
Dalam melakukan budidaya ikan nila petani garam harus selalu
memperhatikan air yang ada di dalam kolam pemeliharaan, karena letak
kolam berada di samping sumber letupan lumpur Bledug Kuwu yang
mengandung air garam. Apabila air garam yang keluar dari letupan
Bledug Kuwu tercampur dengan air kolam, maka ikan nila yang berada di
dalam kolam akan mati.
Dengan adanya penyesuaian perilaku yang dilakukan oleh petani
garam di Desa Kuwu, maka hal tersebut merupakan bentuk adaptasi
dengan lingkungan. Dimana keberhasilan dalam beradaptasi dengan
lingkungan dapat dibuktikan dari eksistensi petani garam di Desa Kuwu.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bannett (dalam Putra dkk
2003:11) bahwa ”adaptif atau tidaknya suatu perilaku dapat ditentukan
atas dasar tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan (goal statis-faction)”.
Dalam hal ini adaptif atau tidaknya perilaku yang dilakukan oleh petani
garam dapat dilihat dari keberadaan petani garam di lingkungan
masyarakat Desa Kuwu. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh petani
garam di Desa Kuwu merupakan wujud dari perilaku adaptif petani garam
untuk mempertahankan eksistensi di lingkungan masyarakat Desa Kuwu.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Julian
Steward (dalam Haviland 1985:11), bahwa (1) hubungan antara teknologi

sesuatu kebudayaan dengan lingkungannya harus dianalisis, (2) pola tata
kelakuan yang berhubungan dengan teknologi dalam kebudayaan harus
dianalisis, (3) harus ditentukan bagaimana hubungan pola-pola tata
kelakuan itu dengan unsur-unsur lain dalam sistem budaya yang
bersangkutan.
Dengan adanya aktifitas pembuatan garam yang dilakukan oleh
petani garam di Desa Kuwu, antara faktor lingkungan dan teknologi
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan perilaku
adaptif dari petani garam. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan
setiap aktifitas kehidupan manusia, kondisi lingkungan dan teknologi
selalu mengalami perubahan sehingga antara lingkungan dan teknologi
saling mempengaruhi petani garam dalam upaya mempertahankan
eksistensi sebagai petani garam di lingkungan masyarakat Desa Kuwu.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap strategi
adaptasi budaya petani garam pada masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh petani garam mencakup
permasalahan tentang perubahan cuaca yang tidak menentu, kondisi lumpur
yang selalu berubah, dan karakteristik air garam. Dengan adanya
permasalahan lingkungan tersebut, tidak semua petani garam mampu untuk
beradaptasi dengan lingkungan, karena kemampuan setiap orang dalam
beradaptasi berbeda-beda.
2. Untuk menghadapi problem lingkungan yang ada di Desa Kuwu, petani
garam melakukan adaptasi kultural. Dalam adaptasi kultural, petani garam
tidak hanya menghindari bahaya yang ada di lingkungan, namun juga
penggunaan teknologi yang dimiliki oleh petani garam di Desa Kuwu.
Teknologi yang digunakan oleh petani garam meliputi klakah, blonjong,
siwur, kepyur, payon, ember, dan kerik.
3. Dengan adanya problem lingkungan dan teknologi yang digunakan oleh
petani garam, usaha yang dilakukan oleh petani garam untuk menghadapi
permasalahan

tersebut

diwujudkan

melalui

perilaku-perilaku

dalam

menjalankan aktifitas pembuatan garam. Perilaku-perilaku tersebut adalah
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4. melakukan penimbunan garam, membuat peralatan pembuat garam sendiri,
dan mencari pekerjaan sambilan.
B. Saran
Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
(1) Bagi petani garam, dapat membentuk koperasi sebagai wadah para petani
garam untuk membahas permasalahan lingkungan dan teknologi yang
dihadapi petani garam. Misalnya: dalam menentukan harga jual garam yang
pada musim penghujan mengalami peningkatan.
(2) Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, dapat lebih memberikan perhatian
terhadap usaha yang dilakukan oleh petani garam di Desa Kuwu. Misalnya:
dengan memberikan bantuan berupa penyediaan peralatan yang dibutuhkan
oleh petani garam.
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PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Petani Garam Di Desa Kuwu
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Pedoman wawancara dalam penelitian “Petani Garam Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan: Suatu
Kajian Strategi Adaptasi Budaya” adalah sebagai berikut:
A. Lokasi Penelitian :
Lingkungan sekitar Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
B. Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Pekerjaan

:

5. Alamat

:

C. Daftar Pertanyaan
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1. Sejak kapan ada kemunculan air garam di Desa Kuwu?
2. Bagaimana sejarah munculnya air garam di Desa Kuwu?
3. Bagaimana perkembangan petani garam di Desa Kuwu mulai dari pertama berdiri sampai dengan sekarang?
4. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu?
5. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai petani garam di Desa Kuwu?
6. Apa yang menyebabkan saudara mempertahankan pekerjaan sebagai petani garam di Desa Kuwu?
7. Siapa saja pihak yang memanfaatkan air garam di Desa Kuwu?
8. Apakah pekerjaan sebagai petani garam di Desa Kuwu dijadikan pekerjaan utama?
9. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi petani garam di Desa Kuwu?
10. Bagaimana proses pembuatan garam oleh petani garam di Desa Kuwu?
11. Apa yang membedakan garam yang dihasilkan petani garam di Desa Kuwu dengan petani garam di daerah lain?
12. Bagaimana proses penjualan/pemasaran garam yang dihasilkan petani garam di Desa Kuwu?
13. Bagaimana sistem penjualan garam yang dihasilkan petani garam di Desa Kuwu?
14. Berapa harga garam yang dihasilkan petani garam di Desa Kuwu?
15. Bagaimana status kepemilikan lahan yang digunakan untuk membuat garam oleh para petani garam di Desa Kuwu?
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16. Apakah ada pungutan pajak yang dibebankan kepada petani garam di Desa Kuwu?
17. Bagaimana sistem pengelolaan usaha petani garam di Desa Kuwu untuk kedepannya?
18. Apa problem lingkungan yang dihadapi petani garam di Desa Kuwu?
19. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya problem lingkungan di Desa Kuwu?
20. Bagaimana pengaruh problem lingkungan terhadap keberadaan petani garam di Desa Kuwu?
21. Bagaimana usaha yang dilakukan petani garam untuk menghadapi problem yang ada di lingkungan?
22. Apa teknologi yang diciptakan oleh petani garam di Desa Kuwu dalam menghadapi problem yang ada di lingkungan Desa
Kuwu?
23. Apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk membuat teknologi yang diciptakan oleh petani garam di Desa Kuwu?
24. Apa tujuan diciptakannya teknologi oleh para petani garam di Desa Kuwu?
25. Bagaimana cara penggunaan teknologi yang diciptakan petani garam?
26. Bagaimana pengaruh teknologi yang diciptakan petani garam terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh petani garam di Desa
Kuwu?
27. Bagaimana perilaku petani garam di Desa Kuwu dengan adanya teknologi yang diciptakan?
28. Apakah ada biaya pengembangan dari pemerintah untuk usaha petani garam di Desa Kuwu?
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PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Masyarakat Yang Pernah Bekerja Sebagai Petani Garam
Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Pedoman wawancara dalam penelitian “Petani Garam Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan: Suatu
Kajian Strategi Adaptasi Budaya” adalah sebagai berikut:
A. Lokasi Penelitian :
Lingkungan sekitar Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
B. Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Pekerjaan

:

5. Alamat

:

C. Daftar Pertanyaan
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1. Sudah berapa lama saudara berhenti menjadi petani garam di Desa Kuwu?
2. Apa yang menjadi alasan saudara dahulu bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu?
3. Bagaimana kondisi perekonomian saat berprofesi sebagai petani garam di Desa Kuwu?
4. Apa alasan saudara berhenti bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu?
5. Apa problem lingkungan yang menyebabkan tidak bekerja lagi sebagai petani garam?
6. Apa pekerjaan saudara sekarang setelah berhenti menjadi petani garam di Desa Kuwu?
7. Bagaimana kondisi perekonomian saudara setelah berhenti bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu?
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PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Aparat Pemerintah Desa Kuwu
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Pedoman wawancara dalam penelitian “Petani Garam Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan: Suatu
Kajian Strategi Adaptasi Budaya” adalah sebagai berikut:
A. Lokasi Penelitian :
Kantor kelurahan Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
B. Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Pekerjaan

:

5. Alamat

:

C. Daftar Pertanyaan
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1. Bagaimana letak geografis kawasan Desa Kuwu?
2. Barapa luas Desa Kuwu?
3. Barapa luas areal Bledug Kuwu?
4. Apa batas-batas wilayah Desa Kuwu?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Desa Kuwu?
6. Berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Kuwu?
7. Berapa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani garam di Desa Kuwu?
8. Apa saja mata pencaharian yang ada di Desa Kuwu?
9. Bagaimana tingkat pendidikan dari masyarakat Desa Kuwu?
10. Apa problem lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kuwu?
11. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari problem lingkungan terhadap keberadaan petani garam di Desa Kuwu?
12. Apa saja potensi alam yang ada di Desa Kuwu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
13. Bagaimana usaha dari pihak aparat Desa Kuwu untuk menjaga kelangsungan petani garam di Desa Kuwu?
14. Apa bentuk kerja sama antara aparat Desa Kuwu dengan para petani garam di Desa Kuwu untuk menjaga eksistensi mereka di
masyarakat?
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15. Apakah ada pungutan pajak yang diambil oleh aparat Desa Kuwu terhadap para petani garam?
16. Bagaimana tanggapan dari aparat Desa Kuwu dengan keberadaan petani garam di Desa Kuwu?
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DAFTAR SUBYEK PENELITIAN

1. Nama

: Lasiem

Umur

: 70

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Petani Garam

Alamat

: Dusun Grabagan, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

2. Nama

: Ladiman

Umur

: 72

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Petani Garam

Alamat

: Dusun Grabagan, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

3. Nama

: Salikin
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Umur

: 70 tahun

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Petani garam

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

4. Nama

: Parsi

Umur

: 65 tahun

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Petani garam

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

5. Nama

: Parmo
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Umur

: 71 tahun

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Petani garam

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

6. Nama

: Rami

Umur

: 61 tahun

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Petani garam

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

7. Nama

: Sriyatun

Umur

: 74 tahun

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Petani sawah

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
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8. Nama

: Harjo

Umur

: 60

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Penjual Garam Kuwu

Alamat

: Dusun Jagan, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan

9. Nama

: Sugiyo

Umur

: 58 tahun

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Petani sawah

Alamat

: Dusun Jagan Desa Kuwu Kecamatan Kradenan
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DAFTAR INFORMAN

1. Nama

: Suwarsiti

Umur

: 42

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Kasi Sarana Prasarana dan Pendapatan Wisata

Alamat

: Jln. Bhayangkara No. 1 Purwodadi

2. Nama

: Trihandoko

Umur

: 40

Jenis kelamin

: Pria

Pekerjaan

: Kepala Desa Kuwu

Alamat

: Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

