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BAB II
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL

SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU

A. Kondisi Geografi

Secara geografis, Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul merupakan

salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul terkenal dengan sebutan

daerah kritis karena tanahnya yang tandus dan sebagian besar terdiri dari

tanah kapur. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul terletak di bagian

Tenggara dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 47%1 dari

luas Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan dengan ibukotanya

Wonosari. Keadaan alam dikelilingi oleh dataran tinggi dan bergunung-

gunung dengan daerah yang dikenal selalu kekurangan air serta rawan

kekurangan pangan. Kabupaten Gunungkidul terletak pada 110° 36’ BT 7°

58’ LS, secara topografis terbagi dalam 3 Zona.2

1. Zona Batur Agung atau Bagian Utara dengan ketinggian antara 200-700

meter di atas permukaan laut. Keadaan berbukit-bukit, terdapat sungai

diatas tanah, sumber mata air yang dapat digali sumur dengan kedalam

rata-rata 6-12 meter. Jenis tanah zona ini adalah Vulkanis Laterit,

sedangkan batuan induknya adalah berupa Dasiet dan Anddesiet. Zona

1 Biro Statistik DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I.
Yogyakarta, 1973, hlm. 19.

2 Fadjar Pratikto, Gerakan Rakyat Kelaparan. Yogyakarta ; Media Presindo,
2000, hlm. 29.
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ini meliputi wilayah Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong Utara.3

Pada Zona bagian Utara ini tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan

baik adalah tanaman keras seperti: Jati, Sonokeling, Akasia, Mahoni,

Tanaman buah-buahan, Cengkeh Melinjo serta Padi Gogo dan Palawija.

2. Zona Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150-200 meter di atas

permukaan laut yang dikelilingi oleh pegunungan. Keadaannya agak

landai dan sedikit bergelombang. Terdapat sungai di atas tanah serta

dapat digali dengan kedalaman sekitar 5-25 meter. Apabila terjadi

kemarau yang panjang daerah ini tidak akan kekurangan air kerena masih

ada sumber mata air. Pada Zona ini meliputi wilayah Playen, Wonosari,

Karangmojo, Ponjong Tengah dan Semanu Selatan.4 Pada Zone Ledok

Wonosari ini tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan baik antara lain

Padi Sawah atau Padi Gogo, Palawija, Tembakau, Kapuk Randu,

Melinjo, Tebu dan Sayur-sayuran.

3. Zona Pegunungan Seribu atau Zuider Gebergton daerah ini

ketinggiannya antara 100-300 meter di atas permukaan laut terletak

dibagian selatan. Batuan dasarnya, batuan kapur yang membentuk bukit-

bukit kapur (terrerosa). Batuan ini banyak jumlahnya dengan memanjang

dari barat ke timur, bukit-bukit tersebut membentuk tempurung terbalik.

Zona ini tidak ada sungai di atas tanah, karena tanahnya Poreus hanya di

3 Biro Statistik Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul Tingkat
II: Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama
Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik, hlm. 4.

4 Ibid., hlm. 4.
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sela-sela bukit terdapat genangan air hujan yang membentuk banyak

telaga yang merupakan sumber air bagi kebutuhan masyarakat sekitar.

Telaga-telaga tersebut menjadi kering bila memasuki musim kemarau

panjang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat mencari air

dari Zona Tengah atau masuk ke gua-gua yang terdapat sungai bawah

tanah. Zona di Daerah Pegunungan Seribu ini, air tanah dalamnya sampai

100 meter atau lebih di bawah permukaan tanah. Ada beberapa daerah

yang dapat ditemui adanya sungai di bawah tanah. Air sungai ini kadang-

kadang tersembur ke luar tanah kemudian masuk lagi melalui gua atau

luweng yang akhirnya bermuara di pantai. Daerah ini meliputi wilayah-

wilayah Kecamatan Panggang, Paliyan, Tepus, Rongkop, Semanu

Selatan dan Ponjong Selatan.5

Keadaan seperti itu menjadikan Kabupaten Gunungkidul di bagian

Selatan pada musim kemarau banyak yang mengalami kekurangan air.

Masyarakat yang tinggal di daerah Selatan untuk bertahan hidup mereka

mencari air di daerah pegunungan dimana banyak terdapat sumber sungai

bawah tanah. Dalam keadaan seperti itu penduduknya harus berjalan

beberapa kilometer untuk mendapatkan air di musim kemarau. Sungai bawah

tanah tersebut tidak kering pada musim kemarau karena debit air sungai

bawah tanah relatif stabil. Berbeda dengan kondisi Danau atau Telaga yang

terdapat di permukaan yang sering kering pada waktu musim kemarau

panjang. Sumur buatan hampir tidak ada di daerah selatan untuk memenuhi

5 Ibid., hlm. 4.
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kebutuhan air penduduk mengandalkan Telaga pada musim hujan dan Gua

atau Luweng di musim kemarau.

Kabupaten Gunungkidul seperti diterangkan di atas dibagi menjadi 3

Zona, yaitu: Zona Batu Agung bagian Utara, Gunung Seribu bagian Selatan

dan Lembah Wonosari bagian Tengah. Pembagian 3 Zona ini berdasarkan

adanya perbedaan-perbedaaan yang dijumpai pada batuan-batuan induk dan

topografinya. Berdasarkan pada batuan induknya tanah di Kabupaten

Gunungkidul dapat digolongan menjadi dua, yaitu: golongan yang berasal

dari batu induk Kapur dan dari batu induk Vulkanik. Tanah yang berasal dari

batu induk Kapur dibedakan menjadi dua, yaitu: Tanah Grumosol di Lembah

Wonosari dan Tanah Mediteran atau Rensina di Pegunungan Seribu.

Sedangkan Tanah yang berasal dari batuan induk Vulkanik terdapat di Zona

Batu Agung dalam jenis tanah Latosol.

Daerah Batur Agung dan lembah Wonosari terdapat sumber air yang

berasal dari sungai maupun sumur sedangkan di daerah Gunung Seribu

keadaan ini tidak dijumpai tetapi daerah Gunung Seribu terdapat sungai di

bawah tanah. Air hujan yang sampai pada batu induk kapur dapat ditembus

dan tidak dapat menyimpan air yang mengakibatkan akan mengalir pada

lapisan yang tidak di tembus. Air hujan tersebut kemudian mengalir atau

mencari tempat didearah lebih rendah dan pada akhirnya akan menjadi sungai

pada tanah yang bermuara masuk ke Pantai. Tetapi di Daerah Gunung Seribu

terdapat banyak Telaga pada bagian topografinya rendah. Daerah ini memiliki

lapisan tanah yang tebal akibat dari adanya proses erosi. Akibat dari volume
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air hujan yang masuk ke daerah rendah ini lapisan tanah pada dasarnya sangat

tebal, sehingga air tertampung di dalamnya menjadi relatif stabil meskipun

pada musim kemarau panjang.

Sungai yang terbesar di daerah Gunungkidul adalah Sungai Oyo,

walaupun demikian air sungai ini tidak bisa dimanfaat secara terus menurus

untuk keperluan pertanian. Pada musim kemarau volume airnya berkurang

dan sumber air ini umumnya dipergunakan untuk rumah tangga. Sumber air

untuk keperluan pertanian hanya terdapat di beberapa daerah, seperti:

Kecamatan Ponjong, Ngawen dan Karangmojo. Kebutuhan air pada di daerah

Pegunungan Seribu dan Batur Agung menjadi terasa oleh penduduk desa

pada setiap musim kemarau.

Keadaan iklim di Gunungkidul seperti juga daerah lainnya di Indonesia

pada umumnya adalah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim

penghujan dan musim kemarau. Bagi petani di daerah ini kedua musim itu

sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan usaha taninya. Kegiatan

pertanian di Kabupaten Gunungkidul adalah sistem tadah hujan yaitu

kebutuhan pengairan tanaman sepenuhnya tergantung air hujan. Adanya dua

musim itu bagi petani telah membentuk pola keaktifannya terutama yang

berkenaan dengan pemanfaatan tenaga kerja dalam bidang pertanian. Kedua

musim itu setiap tahunnya tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama

mengenai curah hujan.

Berikut ini disajikan data mengenai curah hujan di Kabupaten

Gunungkidul dari tahun 1955-1973 lihat gambaran (Data terlampir). Data
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tersebut menyajikan rata-rata angka curah hujan sebasar 1806 mm setahun.

Perhitungan rata-rata selama 19 tahun tersebut diperoleh hasil 7 bulan

merupakan bulan basah, 1 bulan merupakan bulan lembab dan 4 bulan

merupakan bulan kering. Bulan-bulan kering terdapat pada bulan Juni sampai

dengan bulan September, sedangkan Bulan Lembab terdapat pada November

sampai dengan bulan Mei.

B. Struktur Administrasi Pemerintahan

Secara administratif daerah Kabupaten Gunungkidul pada awal Tahun

1960-an terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 144 kelurahan dengan luas

geografinya keseluruhan ± 1.485,13 km². Wilayah Kabupaten Gunungkidul

mempunyai batas administratif sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan

dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten daerah

Tingkat II Klaten dan Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Jawa Tengah,

sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dan sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Sleman.6 Pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

terletak di Kecamatan Wonosari karena menjadi ibu kota Kabupaten. Daerah

ini juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menjadi kecamatan teramai

jumlah penduduknya. Pembagian daerah kecamatan tersebut lihat gambaran

(Data Terlampir).

6 Ibid., hlm. 4.
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Banyaknya penduduk berdasarkan sensus tahun 1961 sebanyak 571,833

jiwa mencakup 114,675 jiwa rumah tangga. Kepadatan penduduknya 385

jiwa atau 3 jiwa per hektar dan rata-rata banyaknya rumah tangga adalah 5

orang.7 Sebagian besar penduduk Gunungkidul mata pencariannya di bidang

pertanian, karena tanah perkarangan selain untuk tempat tinggal digunakan

juga sebagai tanah pertanian. Luas tanah Kabupaten Gunungkidul menurut

penggunaannya lihat gambaran (Data Terlampir).

Kepadatan penduduk daerah Kabupaten Gunungkidul termasuk lebih

kecil jumlah penduduknya dibandingkan daerah-daerah Kabupaten DIY

lainnya. Besar dan luas Kabupaten Gunungkidul relatif kecil kepadatan

penduduknya menandakan pedesaaan Gunungkidul tidak mengalami tekanan

penduduk serta kesulitan tanah yang ekstrem sebagaimana di daerah-daerah

pedesaan Jawa lainnya. Keadaan seperti itu bukan tidak adanya masalah

namun sebagian besar daerah kabupaten Gunungkidul ini berbukit-bukit dan

tandus. Daerah-daerah yang bisa dijadikan lahan pertanian rakyat kebanyakan

pertanian berupa sawah banyak terdapat di Zona Ledok Wonosari.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data statistik kependudukan Kabupaten Gunungkidul laju

pertumbuhan penduduk tiap tahun rata-rata di Kabupaten Gunungkidul

mencapai 2%. Bila dibandingkan Kotamadya Yogyakarta, yaitu laju

7 Kantor Statistik Kabupaten Gunugkidul, Penduduk Gunungkidul. Hasil
Sensus Penduduk 1961, 1971, dan 1980 Dilengkapi Hasil Sensus Over All 1968.
1983, hlm. 2.
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pertumbuhan rata-rata tiap tahun sebesar 1,65%. Laju pertumbuhan penduduk

di Kabupaten Gunungkidul di atas angka rata-rata. Laju perkembangan

penduduk Gunungkidul lihatlah gambaran (Data Terlampir).8

Pemukiman desa atau padukuhan-padukuhan di Gunungkidul umumnya

membentuk pola bergelombol dan berdekatan satu sama lain, selain itu tidak

jarang membentuk komunitas tersendiri yang diikat oleh tata cara dan adat

istiadat desa. Unit pemukiman terbagi ke dalam petak-petak tanah yang

merupakan kesatuan rumah tempat tinggal. Unit pemukiman yang lainnya

milik orang lain dibatasi oleh pagar bambu atau tatanan batu memanjang

(galengan), tetapi ada juga ditanami dengan pohon-pohon. Pemukiman di

pedesaan biasanya terdapat jalan-jalan desa di mana rumah penduduk

menghadap ke jalan itu. Rumah-rumah di pedesaan antara satu dengan rumah

yang lain jaraknya berdekatan, bahkan kadang-kadang dalam satu

perkarangan terdapat lebih satu rumah tangga terdiri dari kumpulan beberapa

rumah tangga yang menempati rumah panjang membentuk keluarga besar

(Extended Family). Rumah tersebut terdiri dari beberapa keluarga batih yang

hubungannya dekat sekali.9 Ciri-ciri pemukiman yang rapat itu secara

sosiologis akan membentuk pola prilaku masyarakat, dimana masyarakat

tersebut lebih bersifat kolektif (kebersamaan), gotong royong, dan

kekeluargaan. Hal ini bisa dibandingkan dengan pola pemukiman penduduk

8 Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, op.cit., hlm. 69.

9 Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga
Penerbit Falkultas Ekonomi Indonesia, 1984. hlm. 291.
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pedesaan dimana letaknya berjauhan dan masyarakatnya lebih bercirikan

individualis dengan ikatan-ikatan ekonomis yang bersifat rasional.

Bentuk rumah bagi orang Jawa pada umumnya seperti juga yang terdapat

di Pedesaaan Gunungkidul. Ada beberapa yang sesuai dengan dengan

kemampuan dan derajat serta gengsi pemiliknya bukan penunjuk bagi

kekayaan seseorang tetapi biasanya jenis bahan menggambarkan tingkat

kekayaan pemiliknya.10 Nama rumah tersebut sesuai dengan bentuk atapnya

seperti limasan atau lintring, kampung, dan joglo. Rumah limasan atau

lintring dimiliki oleh orang-orang kebanyakan yang kemampuan ekonominya

cukupan. Rumah kampung banyak didiami oleh penduduk yang kurang

mampu. Rumah joglo dimiliki oleh keluarga yang masih menganggap sebagai

warga paling terpandang di desa itu.

Besar dan gaya atap suatu rumah itu sering menjadi gengsi dan

kedudukan sosial.11 Atap kebanyakan dari genting tanah liat dan sebagian

beratap alang-alang dinding rumah terbuat dari gedhek (ayaman bambu),

papan dari kayu berbagai jenis ada juga dinding yang terbuat dari tembok.

Lantai rumah sebagian besar masih berupa tanah tetapi ada juga yang dilapisi

dengan semen atau tegel. Seorang warga desa biasa dikatakan sebagai orang

cukup (wong duwe) mempunyai susunan rumah yang terdiri dari rumah

kampung sebagai dapur, rumah limasan sebagai ruang keluarga dan rumah

10 Ibid.

11 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Djambatan, 1972, hlm. 332.
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yang terletak di depan berbentuk limasan atau lintring sebagai menerima

tamu. Bahan baku yang menjadi standar untuk menunjukkan bahwa rumah

tersebut sudah berkualitas adalah kayu jati.

Masyarakat desa di dalam komunitas orang Jawa secara keseluruhan

sebagai masyarakat tersendiri yang masuk dalam anggapan wong cilik (orang

kelas bawah) dapat dibedakan dengan kehidupan masyarakat kaum

bangsawan dan priyayi (abdi kerajaan) sebagai wong gede (kelas atas).12

Perbedaan diantara keduanya juga disebutkan secara indivudual berdasarkan

regionalitas meskipun sebenarnya pada gaya kehidupan seseorang yang

mencerminkan sifat umum antara golongan atas dan golongan bawah yaitu

wong kotu dan wong deso. Perbedaan antara orang desa dan orang kota istana

pada masyarakat Jawa khususnya Kabupaten Gunungkidul tampak sampai

masa antara tahun 1970-1974. Para pegawai kerajaan sebagai kaum priyayi

merupakan penghubung antara rakyat (wong cilik) dengan pihak kerajaan

yaitu kaum bangsawan.13 Perbedaan struktur masyarakat seperti itu adalah

jelas menunjukkan status seseorang atau posisi suatu kelompok masyarakat

yang satu terhadap kelompok masyarakat yang lain. Kedua kelompok atau

kelas itu wong cilik (rakyat kebanyakan) dan wong gede (para bangsawan dan

12 Mengenai pengertian antara wong cilik dan priyayi lihat pada Suhartono,
Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1820-1830.
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm. 32.

13 S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah:
Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Bhatara,
1984, hlm. 43.
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priyayi) terjalin pula dimana pihak pertama membentuk pola hubungan

patron-client (pelindung-anak buah).14

Petani pedesaan di Jawa menurut lapisan sosial termasuk golongan wong

cilik diantara mereka sendiri juga terbagi-bagi secara berlapis. Lapisan

tertinggi dalam desa adalah wong baku. Lapisan ini terdiri dari keturunan

orang-orang yang dulu pertama-tama datang dan menetap di desa. Mereka ini

memiliki sawah, rumah dengan tanah perkarangannya. Lapisan kedua dalam

rangka sistem pelapisan sosial di pedesaan adalah kuli gandok atau lindung.

Mereka adalah laki-laki yang sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai

tempat tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap dirumah mertuanya.

Namun begitu, tidaklah berarti mereka ini tidak mempunyai tanah-tanah

pertanian. Biasanya mereka mendapatkan tanah pertanian yang diperoleh dari

warisan atau pembelian.

Lapisan ketiga ialah lapisan joko dan sinoman atau bujangan. Mereka

semuanya belum menikah dan masih tinggal bersama-sama dengan orang

tuanya sendiri atau ngenger di rumah orang lain.15 Golongan bujangan ini

bisa mendapatkan atau memiliki tanah-tanah pertanian, rumah, dan

perkarangnnya dari pembagian warisan atau pembelian. Sistem pengolongan-

penggolongan di atas tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban

14 Ibid.

15 Koentjaraningrat, op.cit., hlm. 342.
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yang berbeda-beda dari keluarga-keluarga atau anggota-anggota tiap-tiap

ketiga lapisan itu.16

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari tata

guna tanah atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani

tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja apabila dilihat dari letak

tanahnya. Terdapat tiga macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu

tanah perkarangan, tanah tegalan,17 dan tanah lereng bukit atau lereng

gunung. Tanah perkarang biasanya ditanami dengan pohon-pohon seperti

pisang, mlinjo, jeruk, kelapa, pepaya, dan tanaman yang lainnya. Kadang-

kadang perkarangan juga ditanami dengan ubi-ubian, sayuran, dan juga

tanaman obat-obatan. Bagi petani yang tidak memiliki tanah tegalan tidak

jarang mereka juga memanfaatkan tanah perkarangan untuk menanam

tanaman pangan seperti tanah tegalan.

Hasil dari tanaman perkarang sering kali mempunyai nilai ekonomis

yang sangat besar, dengan kata lain hasil-hasil yang didapat dari hasil

panennya dapat diperdagangkan. Hasil dari perkarangan sebagian besar

dipergunakan untuk konsumsi sendiri, walaupun tidak sedikit yang dijual

kepasar desa atau kepada tengkulak kelapa dan buah-buahan.18 Para

tengkulak setiap musim panen tanaman tertentu datang kedesa-desa untuk

16 Ibid,. hlm. 243.

17 Tanah yang ditanami palawija dan sebagainya dengan tidak menggunakan
sistem irigasi, tetapi bergantung pada air hujan.

18 Koentjaraningrat, op.cit., hlm. 3.
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membeli hasil dari tanah perkarangan yang bernilai tinggi bagi petani. Hasil

dari tanaman perkarang ini mampu menambah pendapatan keluarga petani.

Kehidupan petani pada masa lalu sampai dasawarsa 60-an, tanah

perkarangan masih cukup menjadi sumber pendapatan yang cukup penting.

Para petani sebagian besar kurang mampu memanfaatkan tanah perkarangan

secara efektif, karena hanya ditanami tanaman yang kurang produktif seperti

tanaman bambu dan tanaman lain-lainnya. Oleh karena itu, jika tanah

perkarangan digarap dengan baik akan memberikan sumbangan pendapatan

bagi petani yang cukup besar. Sebagai perbandingan di daerah Sriharjo

menurut kajian yang telah dilakukan oleh Masri Singarimbun dan D.H. Penny

menyebutkan bahwa hasil dari tanah perkarangan lebih besar per hektarnya

dari pada hasil yang didapatkan dari tanah sawah. Petani di daerah itu

berusaha mengembangkan tanaman perkarangannya dengan cara mengubah

sawah yang tidak produktif menjadi perkarangan.19

Tanah tegalan pada umumnya ditanami jenis tanaman jenis tanaman

seperti ubi kayu, kedelai, jagung, kacang tanah, padi, dan jenis-jenis tanaman

kacang-kacangan lainnya. Pola tanaman tanah tegalan adalah tumpang sari

beberapa jenis tanaman tersebut ditanami pada lahan yang sama. Latar

belakang yang mendasari pola tanam tersebut adalah lahan garapan yang

sempit dan kondisi perairan pertanian. Keadaan seperti itu membuat para

petani memikirkan lahan yang sempit untuk dimanfaatkan secara maksimal.

19 Masri Singarimbun dan D.H. Penny, Penduduk dan Kemiskinan: Kasus
Sriharjo di Pedesaan Jawa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1984, hlm. 60.



34

Para petani itu menginginkan hasil panen dari berbagai jenis tanaman

seperti jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Tindakan ini merupakan

cara petani di Gunungkidul untuk mengintensifkan penggunaan tanah. Usaha

lain yang dilakukan oleh para petani adalah dengan cara memanfaatkan waktu

sesuai dengan kondisi iklim. Jenis tanaman yang banyak memerlukan banyak

air seperti jagung, padi, kedelai, dan sayur-sayuran serta ubi kayu di tanam

pada awal musim hujan. Tanaman kacang tanah dan tembakau di tanam pada

musim mereng atau kemarau. Keuntungan pola tanaman tumpang sari adalah

mengurangi resiko kegagalan panen baik karena serangan hama maupun

kurangnya curah hujan, selain itu petani dapat memperoleh hasil panen secara

berturut-turut sesuai dengan umur tanaman.

Kehidupan para petani selalu bergulat tentang kondisi alam dengan

perhitungan yang matang akan membawa mereka ke dalam perolehan hasil

panen yang bagus. Beberapa teknik yang ada dalam bidang pertanian para

petani memilih rutinitas dimana mereka dapat meminimalkan kemungkinan

kegagalan dalam pengolahan tanaman pertanian. Teknik yang paling baik pun

dalam bidang pertanian sekalipun tetap rawan. Petani amat miskin yang

menggarap tanah kurang dari 0,5 ha juga sering disebut petani gurem.20

Kebanyakan petani, terutama petani gurem dan petani kecil berusaha untuk

menghindari resiko dari setiap proses produksi pertanian, karena mereka takut

pada kemungkinan yang terjadi dalam proses produksi pertanian. Hal itu di

20 Gagasan Perhepi, Mengatasi Masalah Petani Gurem dan buruh Tani di
Jawa. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertaniaan Indonesia, 1982, hlm. 1.
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sebabkan oleh pengairan tanaman tergantung pada air hujan, sehingga untuk

menggarap tanah tegalan harus mempertimbangkan saat akan turun musim

penghujan.

Kebiasaan petani setempat dalam memulai menggarap tanah dengan

melihat tanda-tanda alam sekitar. Sebagai tanda-tanda alam tersebut adalah

rasi bintang luku yang menjadi simbol para petani. Jika posisi rasi bintang

tersebut tegak lurus maka tibalah saat bagi petani untuk memulai menggarap

tanah sebagai persiapan seperti memperbaiki galengan, mengangkut pupuk

kandang, dan juga membajak tanah. Pada saat posisi kira-kira condong 45

derajat ke arah barat pertanda bila petani sudah diperbolehkan untuk

menebarkan benih padi maupun palawija yang tahan panas.21

21 Rina Widiastuti, Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di desa Kepek,
Kecamatan Saptosari, Kabupaten gunung Kidul (1969-1990-AN). Yogyakarta:
Skripsi Jurusan Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2011, hlm. 33.


