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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Informan: Petani Pemilik Sawah

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Berapa lama Bapak menyerahkan sawah bapak untuk digarap orang lain?
2. Berapa luas sawah bapak miliki?
3. Mengapa Bapak menyeraahkan sawah Bapak kepada orang lain?
4. Bagaimana syarat/ sistem penyerahan sawah bapak dilakukan?
5. Apakah ada batas waktu untuk menggarap sawah Bapak?
6. Siapa yang menanggung biaya penggarap selama bekerja?
7. Bagaimana cara pembagian hasil antara Bapak dan penggarap sawah Bapak?
8. Bagaaimana pembagian hasil dari kerjasama tersebut?
9. Kendala apa saja yang Bapak rasakan selama kerjasama berlangsung?
10. Bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut?
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Informan: Petani Penggarap Sawah

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menggarap sawah orang lain?
2. Berapa luas sawah yang bapak garap?
3. Mengapa bapak mau menggarap sawah orang lain?
4. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai dari

awal sampai akhir?
5. Berapa kali bapak panen dalam setahun?
6. Bagaimana cara pembagian hasilnya?
7. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau hanaya

menurut adat istiadat saja?
8. Apakah bagi hasil tersebut menjadi kesepakatan bersama?
9. Kendala apa saja yg bapak rasakan selama kerjasama berlangsung?
10. Bagaimana bapak mengatasi kendala tersebut?
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Informan: Petani Pemilik Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Berapa lama bapak
menyerahkan sawah bapak
untuk digarap orang lain?

Kira-kira selama 3
tahun.

Dullah

2 Berapa luas sawah bapak
miliki?

Luasnya 1 ha

3 Mengapa bapak menyerahkan
sawah bapak kepada orang
lain?

Saya sudah tua
makanya saya
serahkan saja kepada
orang lain untuk
menggarap sawah
saya.

4 Bagaimana syarat/ sistem
penyerahan sawah bapak
dilakukan?

Saya mendatangi
rumah yang mau
menggarap sawah
saya dan tidak ada
yang dicatat, cukup
kita saling percaya
saja.

5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

selama ini belum
ada batasan waktu.

6 Siapa yang menganggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Saya yang
menggung semua
hanya saja jasa
traktor itu dari
penggarap sawah.

7 Bagaimana cara pembagian
hasil antara bapak dan
penggarap sawah bapak?

Pembagian hasilnya
itu dibagi rata.

8 Bagaimana pembagian hasil
dari kerjasama tersebut?

Bagi hasilnya
misalnya setiap
panen mendapatkan
4 karung padi, 2
untuk penggarap dan
yang 2 nyah untuk
pemilik sawah.
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9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kendala biasanya
yang saya rasakan
selama ini itu
ketidak jujuran
penggarap sawah.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara penyelesainya
biasanya itu kita
bermusyawarah saja
agar tidak terjadi
salah paham.

Informan: Petani Pemilik Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Berapa lama ibu menyerahkan sawah
ibu untuk digarap orang lain?

Kurang lebih selama 2
tahun.

Sri

2 Berapa luas sawah ibu miliki? 1/2 ha saja

3 Mengapa ibu menyerahkan sawah ibu
kepada orang lain?

Saya sibuk sebagai guru
begitupun suami sya
makanya saya serahkan
sja sawah saya orang lain
garap dari pada dibiarkan
sja.

4 Bagaimana syarat/ sistem penyerahan
sawah bapak dilakukan?

Tidak ada syarat atau
yang perlu ditulis dalam
perjanjian dalam
penyerahan sawah, cukup
saling percaya saja.

5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

Tidak ada batas waktu
dalam penggarapan
kecuali penggarap sawah
tidak sanggup/ capek
menggarap sawah
tersebut.

6 Siapa yang menanggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Saya yang menanggung
bibit dan biaya-biaya
lainnya.

7 Bagaimana cara pembagian hasil antara
bapak dan penggarap sawah bapak?

Bagi hasilnya dibagi rata.
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8 Bagaimana pembagian hasil dari
kerjasama tersebut?

Dibagi rata misalnya
hasil panen 6 karung, 3
karung untuk saya, dan
yang 3 untuk penggarap
sawah

9 Kendala apa saja yg bapak rasakan
selama kerjasama berlangsung?

Kendala yang baisanya
terjadi ketidakcocokan
antara pemilik sawah dan
penggarap.

10 Bagaimana bapak mengatasi kendala
tersebut?

Cara penyelesainnya
tidak perlu bertengkar,
kita ini kan sesama
saudara, coba kita
bicarakan baik-baik
permasalahannya.

Informan: Petani Pemilik Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Berapa lama bapak menyerahkan
sawah bapak untuk digarap orang lain?

Kira-kira sudah 5 tahun. Jumirah

2 Berapa luas sawah ibu miliki? 1/2 ha saja.

3 Mengapa ibu menyerahkan sawah
bapak kepada orang lain?

Alasanya saya ingin
membantu orang lain,
dari pada dia keluar jadi
buruh, mending saya
suruh garap sawah saya
saja.

4 Bagaimana syarat/ sistem penyerahan
sawah bapak dilakukan?

Sudah menjadi tradisi
dicini, penyerahannya
begitu saja tidak perlu
surat menyurat
perjanjian, namun cukup
saling percaya saja.
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5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

Ketentuan batas
waktunya tidak ada.
Sebatas kemampuannya
saja.

6 Siapa yang menganggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Biasanya bibit dari saya ,
sedangkan pupuk dan
lain2 dari penggarap, tapi
kadang-kadang kita
tanggung bersama
apabila penggarap tidak
sanggup beli.

7 Bagaimana cara pembagian hasil antara
bapak dan penggarap sawah bapak?

Bagi hasilnya dibagi rata.

8 Bagaimana pembagian hasil dari
kerjasama tersebut?

Dibagi rata misalnya
hasil panen 6 karung, 3
karung untuk saya, dan
yang 3 untuk penggarap
sawah

9 Kendala apa saja yg bapak rasakan
selama kerjasama berlangsung?

Kurangnya komunikasi
antara pemilik sawah dan
penggarap.

10 Bagaimana bapak mengatasi kendala
tersebut?

ya kita saling terbuka saja
antara pemilik sawah dan
penggarap.

Informan: Petani Pemilik Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/
TTD

1. Berapa lama bapak menyerahkan
sawah bapak untuk digarap orang lain?

Kira-kira 2 tahun saja. Damra

2 Berapa luas sawah bapak miliki? 1 ha .
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3 Mengapa bapak menyerahkan sawah
bapak kepada orang lain?

Alasannya saya sudah tidak
kuat lagi menggarap sawah,
karena umur saya yang
sudah tua.

4 Bagaimana syarat/ sistem penyerahan
sawah bapak dilakukan?

Penyerahannya hanya
dilakukan dengan secara
lisan saja.

5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

Selama ini belum ada batas
waktunya sebatas
kemampuan pekerjaan saja.

6 Siapa yang menganggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Tanggungan biaya biasanya
saya yg menggung hanya
saja jasa traktor itu dari
penggarap sawah.

7 Bagaimana cara pembagian hasil antara
bapak dan penggarap sawah bapak?

Bagi hasilnya ya dibagi rata.

8 Bagaimana pembagian hasil dari
kerjasama tersebut?

Seperti yang sudah saya
jelaskan tadi, itu sudah
menjadi kebiasaan dicini,
dan sudah menjadi
kesepakatan bersama.

9 Kendala apa saja yg bapak rasakan
selama kerjasama berlangsung?

Kalau saya menghambat itu
biasanya ketidakcocokan
antara pemilik sawah dan
penggarap selain itu salah
paham sehingga biasanya
terjadi masalah, biasanya hal
ini musim panen tiba.

10 Bagaimana bapak mengatasi kendala
tersebut?

Cara mengatasinya kita
bermusyawarah yaitu
dengan cara kekeluargaan.

Informan: Petani Pemilik Sawah
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NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Berapa lama bapak menyerahkan
sawah bapak untuk digarap orang
lain?

Salama 3 tahun
berjalan ini.

Saryan

2 Berapa luas sawah bapak miliki? 1 ha tpi yang
setegahnya atau 1/5
saya garap sendiri.

3 Mengapa bapak menyerahkan
sawah bapak kepada orang lain?

Karana saya ingin
membantu saja
orang yang tidak
memiliki sawah.

4 Bagaimana syarat/ sistem
penyerahan sawah bapak
dilakukan?

Penyerahannya
hanya dilakukan
dengan secara lisan
saja.

5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

Tidak ada batastan
waktu.

6 Siapa yang menganggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Saya yang
menanggung
semuanya hanya
saja penggarap
merawat saja.

7 Bagaimana cara pembagian hasil
antara bapak dan penggarap
sawah bapak?

Bagi hasilnya ya
dibagi rata.

8 Bagaimana pembagian hasil dari
kerjasama tersebut?

Bagi hasilnya
sesuai pendapatan
panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kendala yang
biasanya itu musim
kemarau seperti
sekarang ini.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Ya kita salaing
mengerti saja .
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Informan: Petani Pemilik Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Berapa lama bapak menyerahkan
sawah bapak untuk digarap orang
lain?

Kira-kira 2 tahun . Ranti

2 Berapa luas sawah ibu miliki? 1ha saja.

3 Mengapa ibu menyerahkan sawah
bapak kepada orang lain?

Karna saya sudah tua
dan suami saya sudah
tidak ada.

4 Bagaimana syarat/ sistem
penyerahan sawah bapak
dilakukan?

Tidak ada syarat atau
yang perlu ditulis
hanya saling percaya
saja.

5 Apakah ada batas waktu untuk
menggarap sawah bapak?

Tidak ada batas
waktunya, hanya saja
kalau penggarap
sudah tidak mampu
atau capek
menggarap saja.

6 Siapa yang menanggung biaya
penggarapan selama berkerja?

Saya yang
menanggung bibit
dan biaya lain2 hanya
saja traktor penggarap
yang tanggung.

7 Bagaimana cara pembagian hasil
antara bapak dan penggarap
sawah bapak?

Bagi hasilnya dibagi
rata.

8 Bagaimana pembagian hasil dari
kerjasama tersebut?

Bagi hasilnya dibagu
dua, misalnya dapat 6
karung yah bagi dua.
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9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kalau saya
menghambat itu
biasanya
ketidakcocokan
antara pemilik sawah
dan penggarap selain
itu salah paham
sehingga biasanya
terjadi masalah,
biasanya hal ini
musim panen tiba.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara penyelesainya
kita bermuswarah
yaitu secara
kekeluargaan.
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Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan bapak menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira selama 3
tahun.

Saroni

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1 Ha saja.

3 Mengapa bapak mau menggarap
sawah orang lain?

Karna saya tidak
mempunyai sawah
jadi saya mau
menggarap sawah
orang lain.

4. Siapakah yang menanggung
biaya penggarapan selama
bekerja mulai dari awal sampai
akhir?

Yang menanggung
biaya selama
penggrapan
berlangsung bibit dan
pupuk yang
mempunyai sawah,
sedangkan saya
sebagai penggarap
hanya menaggung
baiaya jasa traktor
saja.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

Saya panen 2 kali
dalam setahun.

6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya itu yah
dibagi rata.

7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama
atau hanaya menurut adat istiadat
saja?

Itu sudah menjadi
tradisi masyarakat di
cini dan menjadi
kesepakan kita
bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
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panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kurang komunikasi
saja antara pemilik
sawah jadi tidak
diketahui keluhan
selama ini.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara mengatasinya
coba membangun
komunikasi yang baik
agar tidak terjadi
kesalahpahaman.

Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan bapak menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira selama 2
tahun.

Kiti

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1/2 Ha saja.

3 Mengapa ibu mau menggarap
sawah orang lain?

Karna saya tidak
mempunyai sawah
jadi saya mau
menggrapnya dan
kebetulan yang punya
sawah sibuk tidak bisa
mengurus sawahnya.

4. Siapakah yang menanggung
biaya penggarapan selama
bekerja mulai dari awal sampai
akhir?

Selama ini yang
menanggung biaya
pemilik sawah hanya
saja saya membantu
kalu ada kekurangan
seperti beli pupuk
atau yang lainnya.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

2 kali dalam setahun.
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6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya yah
dibagi rata sesuai
kesepakatan bersama.

7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama
atau hanaya menurut adat istiadat
saja?

Itu sudah menjadi
tradisi masyarakat di
cini dan menjadi
kesepakan kita
bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kurang komunikasi
saja karan saya malu
mengatakan apabila
ada kekurangan.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara mengatasinya
coba membangun
komunikasi yang baik
agar tidak terjadi
kesalahpahaman.

Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan bapak menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira selama 5
tahun.

Sukiman

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1/2 Ha saja.

3 Mengapa bapak mau menggarap
sawah orang lain?

Karna ingin mencarai
pendapatan tambahan
saja agar mencukupi
keperluan sehari-hari.
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4. Siapakah yang menanggung biaya
penggarapan selama bekerja mulai
dari awal sampai akhir?

Yang menanggung
biaya selama
penggrapan
berlangsung bibit dan
pupuk yang
mempunyai sawah,
sedangkan saya
sebagai penggarap
hanya menaggung
baiaya jasa traktor
saja.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

Saya panen 2 kali
dalam setahun.

6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya itu yah
dibagi rata.

7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama atau
hanaya menurut adat istiadat saja?

Itu sudah menjadi
tradisi masyarakat di
cini dan menjadi
kesepakan kita
bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Biasanya kendala
yang selama ini saya
rasakan ya kayak
sekarang ini musim
kemarau sedikitnya
air biasanya
pengaruh pada panen.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Yah mau diapa karna
itu sudah kehendak
diatas yah kita
tinggal menerima
saja hasilnya.
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Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan bapak menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira 2 tahun saja. Kati

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1 ha .

3 Mengapa bapak mau menggarap
sawah orang lain?

Karna saya tidak
mempunyai sawah
jadi saya mau
menggarap sawah
orang lain.

4. Siapakah yang menanggung
biaya penggarapan selama
bekerja mulai dari awal sampai
akhir?

Yang menanggung
biaya selama
penggrapan
berlangsung bibit dan
pupuk yang
mempunyai sawah,
sedangkan saya
sebagai penggarap
hanya menaggung
baiaya jasa traktor
saja.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

Saya panen 2 kali
dalam setahun.

6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya itu yah
dibagi rata.

7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama
atau hanaya menurut adat istiadat
saja?

Kita sudah menjadi
tradisi di cini dan
menjadi kesepakan
kita bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
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panen.

9 Kendala apa saja yang bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Biasanya
kesalahpahaman saja.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara mengatasinya
coba membangun
komunikasi yang baik
agar tidak terjadi
kesalahpahaman.

Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan ibu menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira selama 3
tahun.

Mu’minah

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1/5 Ha saja.

3 Mengapa ibu mau menggarap
sawah orang lain?

Karna saya tidak
mempunyai sawah
jadi saya mau
menggarap sawah
orang lain.

4. Siapakah yang menanggung
biaya penggarapan selama
bekerja mulai dari awal sampai
akhir?

Yang menanggung
bibit dan pupuk
selama ini pemilik
sawah sedangkan saya
hanya jasa traktor
saja.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

Saya panen 2 kali
dalam setahun.

6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya itu yah
dibagi rata.
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7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama
atau hanaya menurut adat istiadat
saja?

Itu sudah menjadi
tradisi masyarakat di
cini dan menjadi
kesepakan kita
bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kurang komunikasi
saja antara pemilik
sawah jadi tidak
diketahui keluhan
selama ini.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara mengatasinya
coba membangun
komunikasi yang baik
agar tidak terjadi
kesalahpahaman.

Informan: Petani Penggarap Sawah

NO PERTANYAAN JAWABAN NAMA
INFORMAN/TTD

1. Sejak kapan bapak menggarap
sawah orang lain?

Kira-kira selama 2
tahun.

Sukidi

2. Berapa luas sawah yang bapak
garap?

1 Ha saja.

3 Mengapa bapak mau menggarap
sawah orang lain?

Karna saya tidak
mempunyai sawah
jadi saya mau
menggarap sawah
orang lain.
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4. Siapakah yang menanggung
biaya penggarapan selama
bekerja mulai dari awal sampai
akhir?

Selama ini yang
menanggung bibit dan
biaya-biaya lainya
yang mempunya
sawah yang
menanggung.

5 Berapa kali bapak panen dalam
setahun

Saya panen 2 kali
dalam setahun.

6 Bagaimana cara pembagian
hasilnya

Bagi hasilnya itu yah
dibagi rata.

7 Apakah bagian tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama
atau hanaya menurut adat istiadat
saja?

Itu sudah menjadi
tradisi masyarakat di
cini dan menjadi
kesepakan kita
bersama.

8 Apakah bagi hasil tersebut
menjadi kesepakatan bersama

Selama ini bagi hasil
telah menjadi
kesepakan kita
bersama dan akan
dibagi rata sesuai
pendapatan hasil
panen.

9 Kendala apa saja yg bapak
rasakan selama kerjasama
berlangsung?

Kurang komunikasi
saja antara pemilik
sawah jadi tidak
diketahui keluhan
selama ini.

10 Bagaimana bapak mengatasi
kendala tersebut?

Cara mengatasinya
coba membangun
komunikasi yang baik
agar tidak terjadi
kesalahpahaman.


