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ABSTRAK 

 

Pekerja musiman bekerja di pabrik gula hanya saat musim panen tebu 

yaitu pada bulan Mei-Oktober. Pada saat musim sepi atau tutup giling, pekerja 

musiman tidak memiliki pekerjaan sehingga hal tersebut berdampak pada kondisi 

ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme yang dilakukan oleh pekerja musiman untuk bertahan hidup pada saat 

musim sepi. 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah digunakan tipe penelitian deskriptif 

dengan cara penarikan sample melalui Simple Random Sampling. Dengan jumlah 

responden sebanyak 75 dari sampel yang berjumlah 135 orang. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme survival yang 

dilakukan oleh pekerja musiman pada saat musim sepia tau tutup giling adalah 

dengan cara mencari pekerjaan lain, penghasilan yang dimiliki digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga, meminta bantuan kepada jaringan sosial 

yang ada jika mengalami kesulitan, saat kondisi mendadak tak jarang pekerja 

musiman menggadaikan barang berharga yang dimiliki. Cara lain yang digunakan 

agar dapat menekan pengeluaran keluarga adalah dengan menyederhanakan menu 

makanan, dan mengurangi porsi serta frekuensi makan. 

 

 

 

Kata kunci: mekanisme survival, pekerja musiman 
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ABSTRACT 

  

Seasonal labors to work in a factory just now is going to harvest sugar 

cane in the months from May to October. At the close season or milled, seasonal 

labors do not have a job so that it affects the economic condition of families. This 

study aimed to find out what mechanisms are made by seasonal labors to survive 

during the slack season. 

 

  Researchers using quantitative approaches and research methods used to 

answer the problem formulation used by way of descriptive type sample 

withdrawal through Simple Random Sampling. Accompanying respondent total 

are 75 from sample 135 person.  

 

  This research finds that survival mechanism carried out by a seasonal 

labor at the time the season is by looking for another job, which is owned income 

used to meet the basic needs of the family, asked for help from existing social 

networks if you have trouble, when suddenly not rare conditions of seasonal 

labors owned pawned valuables. Another way used to be able to reduce 

expenditures is to simplify the family menu, and reduce the portion and frequency 

of eating. 

 

 

 

 

Keywords: survival mechanisms, seasonal labors 
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 Sebagai pekerja musiman sekilas memang sangat mengutungkan karena 

bekerja di sebuah pabrik yang memberikan jaminan pekerjaan sangat diinginkan 

oleh setiap orang terutama masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik, ataupun 

masyarakat luar. Penghasilan sebagai seorang pekerja pabrik yang cukup besar 

juga merupakan suatu daya tarik bagi para pencari kerja. Namun bekerja di 

sebuah pabrik khususnya pabrik gula bergantung dengan musim dari tanaman 

yang di panen. Bagi pekerja musiman yang bekerja hanya selama musim giling, 

gaji atau penghasilan tersebut dapat dinikmati dalam sekejab saja karena setelah 

itu pekerja musiman harus mengalami musim sepi atau tutup giling. Pekerja 

musiman harus mencari strategi atau cara agar dirinya dan keluarga dapat 

bertahan selama musim sepi.  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan mekanisme atau 

strategi-strategi yang dilakukan pekerja musiman untuk bertahan hidup selama 

musim sepi. Strategi-strategi tersebut dilakukan agar keluarga tetap bisa memiliki 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri di Indonesia telah berjalan dengan sangat cepat. 

Industri sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu industi manufaktur dan 

industri non-manufaktur. Industri manufaktur sendiri berkembang sangat pesat di 

Pulau Jawa karena lahan yang tersedia dan juga tenaga kerja yang ada, salah satu 

contoh dari industri manufaktur adalah pabrik gula. Pada umumnya produksi tebu 

dimulai sekitar bulan Mei (yaitu setelah musim hujan berakhir) sedangkan 

penebangan tebu dilakukan selama bulan Juni sampai dengan bulan Oktober di 

musim kemarau dari tahun berikutnya (dalam Kano, 1990).  

Kemunculan pabrik gula tersebut di suatu desa yang memiliki lahan tebu 

cukup banyak tentu saja berdampak pada jumlah tenaga kerja yang akan diserap 

oleh pabrik gula. Pada musim tebu, pabrik gula tentu saja membutuhkan pekerja 

yang tidak sedikit untuk mengolah tebu menjadi gula. Semula para pemuda desa 

yang hanya bekerja sebagai petani tebu beralih menjadi seorang pekerja pabrik 

untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Dengan bekerja di pabrik gula tersebut, 

para pemuda menginginkan penghasilan yang pasti dengan waktu kerja yang jelas 

pula. Jika dibandingkan dengan bekerja sebagai seorang petani biasa tentu saja 

penghasilan yang diterima tidak sebanding. 

Pabrik gula beroperasi dengan menerima hasil panen tebu masyarakat 

sekitar agar diproduksi menjadi gula. Terkadang pabrik gula menyewa lahan dari 
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petani untuk menanam sendiri tanaman tebu, namun yang mengerjakannya adalah 

pekerja-pekerja dari pabrik bukanlah pemilik lahan. Proses pembuatan gula 

melalui stasiun penimbangan, stasiun penggilingan, stasiun pemurnian, stasiun 

penguapan, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun 

penyelesaian. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang membutuhkan pekerja tidak 

sedikit.  

Pekerja perkebunan tebu memiliki nasib yang sama dengan perkebunan 

yang lainnya. Misalnya saja perkebunan kopi, menurut Keppi Sukesi (1999), 

buruh kopi merasa senang hanya dengan melihat bunga kopi tumbuh lebat, karena 

akan membuat mereka mempunyai hari kerja yang panjang dalam memetik kopi 

dan memilah-milahnya dalam berbagai ukuran dengan pekerjaan sortasi. Ini 

berarti mereka akan memiliki bulan kerja yang panjang. Hal yang sama juga 

dirasakan oleh pekerja perkebunan tebu, pekerja tebu merasa senang jika masa 

kerja telah tiba. Sama halnya dengan perkebunan tebu di wilayah lainnya, tentu 

saja pabrik gula hanya beroperasi selama 5 bulan saja dalam setahun sesuai 

dengan tanaman yang menjadi komoditas produksi. Pekerja dari pabrik gula bisa 

dikatakan sebagai seorang pekerja musiman sebab mereka bekerja hanya di 

musim kemarau. Walaupun hanya pekerja musiman namun status mereka 

merupakan pekerja tetap dari sebuah pabrik, hal inilah yang menjadi jaminan dari 

status kerja yang mereka miliki. 

Pabrik Gula Gempolkrep memberikan upah kepada para pekerja sebagai 

imbalan atas tenaga, pikiran dan jasa yang telah dikeluarkan para pekerja untuk 

kelancaran proses produksi. Upah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah 
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ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tempat pabrik gula berdiri. Bagi pekerja, upah 

tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat berharga. Penghasilan yang 

didapatkan dalam kurun waktu 5 bulan kerja merupakan penghasilan pokok dari 

seorang pekerja musiman. Upah tersebut tentu saja digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. 

Kebutuhan primer mencakup makan, minum, biaya kesehatan dan istirahat. 

Kebutuhan sekunder mencakup kepuasan dalam membeli benda material dan lain-

lain.  

Bagi seorang pekerja musiman, upah tersebut haruslah bisa dimanfaatkan 

seminimal mungkin sebab mereka akan mengalami musim sepi. Musim sepi 

adalah musim tidak bekerja. Dalam musim sepi tersebut, pekerja musiman tidak 

memiliki penghasilan.  

Pekerja musiman dalam industri manufaktur sangat sulit untuk 

mempertahankan penghasilan yang mereka miliki. Dalam penelitian terhadap 

pekerja kebun kopi yang dilakukan oleh Keppi Sukesi (1990), bahwa seorang 

buruh kopi lepas tidak dapat menabung, padahal pendapatan yang diperoleh pada 

musim kerja harus dapat menopang kebutuhan di musim sepi (tidak bekerja).  

Kondisi ekonomi yang semakin sulit sekarang ini menjadi beban berat 

yang harus dipikul oleh pekerja musiman. Disaat harga barang-barang pokok 

semakin naik, namun tidak adanya penghasilan yang mampu menopang kondisi 

tersebut membuat para pekerja musiman menekan jumlah pengeluaran mereka. 

Kebutuhan pokok masih bisa ditekan dalam pemenuhannya akan tetapi jika 

kebutuhan mendesak dan bersifat kritis harus segera dipenuhi misalnya saja 
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keedaan sakit. Dalam kondisi musim sepi, pekerja musiman harus mencari 

pekerjaan sampingan agar dapat menopang ekonomi keluarga. 

Dari permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa berat beban kehidupan 

pekerja musiman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penelitian ini mencoba 

menjawab permasalahan sebagai berikut :  

Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pekerja musiman Pabrik Gula 

Gempolkrep, Mojokerto untuk bertahan hidup? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Akademis: 

Sebagai salah satu prasyarat atau tugas akhir dalam rangka mencapai 

standart kelulusan dari program S-1 Proposal Departemen Sosiologi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. 

 

1.3.2 Tujuan Praktis: 

Penelitian ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mempunyai 

kemampuan untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh pekerja 

musiman Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa kritis, logis 

dan meningkatkan daya serap informasi dalam kajian program Sosiologi Industri 

dalam mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan mengenai 

mekanisme yang dilakukan oleh pekerja musiman untuk bertahan hidup. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

a. Bagi perkembangan wawasan ilmu pengetahuan, secara teoritis sebagai 

sumber informasi, serta sebagai bahan pengembangan kajian sosial 

mengenai Sosiologi Industri serta dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan 

dengan perburuhan. 

b. Memberi kontribusi pada bidang kajian sosiologi tentang mekanisme 

survival yang dilakukan oleh para pekerja musiman Pabrik Gula 

Gempolkrep, Mojokerto dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. 

 

I.5. Kerangka Teori 

1.5.1 Kemiskinan  

Pekerja musiman yang tidak memiliki penghasilan tetap dalam waktu 7-8 

bulan, sangat rentan terjebak dalam perangkap kemiskinan. Dalam kondisi 

menganggur pekerja musiman mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-harinya. Kemiskinan yang dialami oleh pekerja musiman pada 
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musim sepi walaupun hanya sementara namun berdampak besar. 

Hingga kini tetap terdapat berbagai pengertian tentang kemiskinan yang 

berbeda batasannya antara satu dengan yang lainnya. Kemiskinan merupakan 

suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan 

di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif 

dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan 

yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Secara garis 

besar terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan pengertian kemiskinan, 

yaitu kekurangan, ketidaksanggupan, ketidaksamaan dan ketidakberdayaan 

(dalam Mundzir, 2006). 

Menurut Sajogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada 

dibawah standar kebutuhan hidup yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan 

pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan 

atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Menurut Emil Salim, kemiskinan adalah 

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (dalam 

Suyanto, 2005). 

Menurut Ajit Ghose dan Keith Griffin, yang membahas kemiskinan di 

Asia Selatan dan Asia Tenggara mengatakan, bahwa kemiskinan berarti 

kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak 

memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali 

kesempatan untuk memperoleh pelayanan-pelayanan kesehatan yang elementer, 

dan lain-lain (dalam Suyanto, 2005). 

Beberapa ahli yang lain menambahkan bahwa sebab musabab adanya 
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kemiskinan dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor 

produksi antar anggota masyarakat yang sangat timpang. Selain itu juga ada 

perspektif yang mengaitkan kemiskinan dengan model pembangunan yang dianut 

oleh suatu negara. Model pembanguan yang dapat menimbulkan kemiskinan 

adalah model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, 

yang mana dalam prakteknya sektor ekonomi modern memperoleh berbagai 

fasilitas ekonomi dan dukungan politik dari pemerintah, sementara sektor 

ekonomi tradisional dianaktirikan (dalam Mundzir, 2006). 

 Bukan hanya pekerja secara individual yang menjadi objek penelitian 

melainkan juga keluarga dari para pekerja tersebut. Pekerja musiman tersebut 

termasuk dalam keluarga miskin. Kemiskinan itu sendiri menurut John Friedmann 

adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. 

Basis kekuasaan sosial meliputi: 

1. Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, 

kesehatan. 

2.    Sumber keuangan, seperti incomedan kredit yang memadai. 

3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai 

kepentingan bersama, seperti partai politik atau koperasi. 

4. Networking atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-

barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan 

5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (dalam Suyanto, 1995). 

Kemiskinan bukan hanya terkait dengan aspek-aspek material saja, tetapi 

juga menyangkut aspek-aspek non-material. Atau seperti yang telah disimpulkan 
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oleh Wolf Scott sebagai berikut : 

a. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk 

uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima 

meliputi: kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan 

yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

b. Kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurangnya atau tidak 

memiliki aset-aset seperti : tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan 

lain-lain; 

c. Kemiskinan non-material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan 

yang layak (dalam Suyanto,2005). 

Menurut Robert Chambers, inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan 

sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan deprivation trap atau 

perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan benar-benar berbahaya dan 

mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin, karena orang atau keluarga 

miskin sangat tidak berdaya dengan kemiskinan yang mereka alami. Seseorang 

yang telah terperangkap oleh lingkaran kemiskinan umumnya sulit untuk bangkit 

kembali. Seseorang yang masuk perangkap kemiskinan terkadang tidak bisa ikut 

menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, bahkan 

seringkali mengalami penurunan kualitas kehidupan (dalam Suyanto, 1996).  

Selain itu Robert Chambers juga mengungkapkan bahwa perangkap 

kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah kerentanan dan ketidakberdayaan. 

Kerentanan akan menimbulkan poverty rackets atau ”roda penggerak kemiskinan” 
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yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset 

produksinya sehingga mereka menjadi makin terpuruk di lembah kemiskinan 

(dalam Suyanto, 1996). 

Pekerja yang tidak memiliki penghasilan sangat rentan masuk dalam 

perangkap kemiskinan, karena ketidakberdayaan untuk mendapatkan pekerjaan 

lain sebagai sumber penghasilan lain saat tidak bekerja di pabrik gula. Sebenarnya 

kemiskinan bukan hanya diukur dari penghasilan saja, ada sepuluh dimensi 

kemiskinan antara lain: miskin dalam hal kekuasaan, harta benda, kesehatan, 

pendidikan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian, cinta kasih atau afeksi, 

keadilan, penghargaan, keamanan, dan kebebasan. 

Menurut Sajogyo, membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin 

(poor), sangat miskin (very poor) dan termiskin (poorest). Penggolongan ini 

berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam setiap tahun. Orang 

miskin adalah orang yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam bentuk beras 

yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan 

makan minimum (1900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang 

yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg-320 kg beras/orang/tahun, dan 

untuk orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan antara 180 kg-

240 kg beras/orang/tahun (dalam Suyanto, 1995). 

Sebagai kepala keluarga, pekerja musiman yang tidak memiliki 

penghasilan tentu akan berdampak pada kesehatan keluarga maupun kualitas dan 

kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh keluarga. Makanan yang dikonsumsi 

tentu saja tergantung dengan jumlah penghasilan yang dimiliki, hal tersebut 
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berdampak pada nilai gizi makanan yang dikonsumsi. Gizi makanan yang 

dikonsumsi relatif kecil sehingga rentan terhadap penyakit. Bagi orang miskin, 

kondisi sakit adalah malapetaka sebab orang miskin tidak akan dapat bekerja jika 

sakit. Bila orang miskin tidak bekerja maka mereka tidak akan memiliki 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.  

Kondisi semacam sudah sering mereka alami saat musim sepi tiba, 

walaupun demikian mereka masih harus mencari jalan keluar agar tidak terjerat 

dalam perangkap kemiskinan yang tidak dapat dihindari oleh mereka. 

 

1.5.2 Mekanisme Survival 

Dalam kondisi ekonomi keluarga yang sedang mengalami kesulitan tentu 

saja pekerja musiman tidak menyerah begitu saja karena mereka sebagai seorang 

kepala keluarga mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan 

nafkah kepada keluarganya. Tekanan ekonomi yang menghimpit keluarga 

membuat pekerja tersebut memutar otak agar keluarga tidak mengalami 

kelaparan. Banyak upaya atau cara yang dilakukan oleh para pekerja musiman 

dalam mengatasi tekanan ekonomi yang setiap hari semakin sulit misalnya dengan 

meminjam uang kepada anggota keluarga yang lain atau pun menggadaikan 

barang berharga milik mereka. 

Menurut James C.Scott ada tiga cara yang umumnya dilakukan oleh 

keluarga miskin dalam menghadapi masa krisis. Tiga cara tersebut adalah: 

pertama, mereka dapat mengikat sabuk lebih kencang lagi dengan jalan makan 

hanya sekali sehari dan beralih kepada makanan yang mutunya lebih rendah; 
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kedua, menggunakan alternatif subsistensi, yaitu swadaya yang mencakup 

kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh 

lepas atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan; dan ketiga, meminta 

bantuan pada sanak-saudara, kawan atau memanfaatkan hubungan dengan 

pelindungnya (patron), dimana ikatan patron dan kliennya merupakan bentuk 

asuransi di kalangan petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang berada 

dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (dalam Suyanto, 1996). 

Menurut George Carner, sasaran yang dituju oleh rumah tangga 

berpendapatan sangat rendah adalah menghasilkan atau memperoleh cukup 

makan. Dalam pengertian yang sesungguhnya kekurangan gizi merupakan 

indikator dasar mengenai keberhasilan strategi mempertahankan hidup suatu 

rumah tangga. Akses pada lahan untuk produksi yang subsisten sebagian 

melindungi rumah tangga itu dari biaya pangan yang meningkat, dengan 

menyediakan suatu bentuk jaminan pangan yang penting. Mekanisme 

penanggulangan yang lain adalah bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit 

masukan. Pada dasarnya hal ini berarti mengurangi konsumsi pangan dan bahan-

bahan pokok lainnya (dalam Korten & Sjahrir, 1988).  

Dalam kondisi menganggur, pekerja musiman mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada musim sepi, para pekerja 

seharusnya menggunakan alternatif subsistensi yang ada dalam lingkungannya, 

yaitu dengan bekerja sebagai tukang atau buruh, atau melakukan migrasi untuk 

mencari pekerjaan lain.  

Menurut Sumardi dan Hans-Dieter Evers (1982), kalau penghasilan rendah 
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dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka sumber penghasilan 

lain harus digali. Penghasilan berupa uang mungkin diperoleh dari pekerjaan di 

sektor formal maupun informal, oleh kepala rumah tangga atau oleh anggota 

keluarga yang lain. Dalam banyak hal pengahsilan dari pekerjaan pokok tidak 

mencukupi sehingga perlu mencari pekerjaan tambahan. 

Menurut George Carner apabila kebutuhan pangan tidak dipenuhi secara 

memadai ada beberapa cara yang dilaksanakan rumah tangga untuk 

menanggulanginya. Yang pertama adalah para anggota rumah tangga 

menganekaragamkan kegiatan-kegiatan kerja mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang 

paling merendahkan martabat pun diterima, kendati bayarannya rendah. Ganjaran 

berupa pangan membuat suatu pekerjaan menjadi sangat menarik. Kaum wanita 

mungkin menerima pekerjaan menjahit, dan beberapa jenis kerajinan tangan lain 

yang dapat diproduksi di rumah pada masa tidak bercocok tanam (dalam Korten 

& Sjahrir, 1988). 

Pekerjaan sampingan merupakan penghasilan lain yang mampu membantu 

menopang kondisi ekonomi keluarga. Pekerjaan sampingan dilakukan oleh kepala 

rumah tangga untuk menambah penghasilan pokok jika dirasa bahwa penghasilan 

dari pekerjaan pokok tidak mencukupi. Pekerjaan sampingan bisa berupa 

pekerjaan serabutan, pelaksanaan pekerjaan sampingan terkadang dilakukan 

setelah seseorang menyelesaikan pekerjaan pokoknya. Pekerjaan sampingan 

merupakan segala pekerjaan asalkan halal dan menghasilkan uang. Pekerjaan 

sampingan dilaksanakan tanpa melihat pekerjaan itu merendahkan martabat atau 

gengsi. 
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Strategi lain yang dapat dilakukan untuk menyiasati kekurangan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, terutama dalam keadaan mendesak, 

adalah dengan melakukan pinjaman, menjual barang-barang simpanan seperti 

perhiasaan, menggadaikan barang, dengan usaha lembur atau meminta kiriman 

uang kepada orang tua. Strategi tersebut seringkali dilakukan bila ada suatu 

kebutuhan yang mendesak. Strategi-strategi tersebut sering dilakukan karena 

dalam prosesnya lebih cepat dan mudah. 

Dalam kondisi ketidakberdayaan seperti ini, para pekerja musiman yang 

tidak memiliki pekerjaan dapat meninggalkan daerah asal. Keputusan tersebut 

diambil untuk mencari penghasilan lain di kota-kota besar, atau mungkin 

melakukan migrasi musiman ke daerah-daerah lain. Dengan cara ini rumah tangga 

dapat menganekaragamkan sumber-sumber pendapatan di luar desa tersebut, 

sementara menghindari pemutusan dan resiko akan kegagalan menyeluruh yang 

menyertainya. Uang kiriman dari para anggota rumah tangga yang bermigrasi 

seringkali memungkinkan sebuah keluarga memantapkan kembali suatu 

penghidupan minimal di desa. Migrasi tersebut dilakukan dengan harapan akan 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan nantinya akan berdampak baik pula 

terhadap kondisi ekonomi. 

 

1.6. Metode dan Prosedur Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bermaksud 

memberikan gambaran tentang mekanisme survival yang dilakukan oleh pekerja 
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musiman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.  

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu 

pendekatan yang terkait dengan teknik-teknik survei seperti wacana terstruktur 

dan kuesioner-kuesioner yang tersusun, eksperimen, analisis isi, analisis statistik 

dan sebagainya (dalam Rosita, 2009). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian survei. Yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari 1 populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data 

yang pokok (Singarimbun, 1995). 

 

1.6.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan konsep-konsep sosial yang sudah 

diterjemahkan dalam bentuk informasi ilmiah dan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman mengenai arti yang dimaksud oleh peneliti. 

Konsep-konsep yang perlu diberi batasan adalah sebagai berikut: 

a. Pekerja musiman adalah para pekerja kampanye di Pabrik Gula Gempolkrep, 

Mojokerto yang pada saat musim tutup giling mereka tidak bekerja sebagai 

pekerja pabrik sehingga para pekerja tersebut harus melakukan berbagai 

macam strategi atau upaya agar tetap memiliki penghasilan bagi keluarga. 

b. Kondisi ekonomi merupakan gambaran tentang kemampuan ekonomi 

pekerja maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi 

ekonomi dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Penghasilan dan pengeluaran per bulan, 
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2. Kepemilikan rumah, 

3. Kepemilikan barang berharga, dan 

4. Kepemilikan atas tabungan. 

c. Mekanisme survival adalah berbagai cara yang dilakukan oleh pekerja 

musiman dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik 

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier, baik 

kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat mendadak ataupun tidak.  

 Berikut merupakan matrik definisi operasional dalam penelitian: 
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Tabel I.1  

Matriks Definisi Operasional 

 

 

No. 

Nama 

Variabel 

Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

1. Identitas 

Responden 

Suatu ciri-ciri 

yang melekat 

pada diri 

individu 

Ciri-ciri individu 

berdasarkan ciri-

ciri demografis, 

pekerjaan dan 

bentuk keluarga 

 Umur 

 Jenis kelamin 

 Status perkawinan 

 Anggota rumah 

tangga 

 Pendidikan 

2. Kondisi 

Ekonomi 

Gambaran 

tentang 

kemampuan 

ekonomi pekerja 

maupun keluarga 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

hidup. 

Gambaran tentang 

kemampuan 

ekonomi pekerja 

maupun keluarga 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup 

berdasarkan 

kekayaan dan 

kepemilikan 

barang berharga 

 Penghasilan dan 

pengeluaran 

 Kepemilikan tempat 

tinggal 

 Kepemilikan barang 

berharga 

 Kepemilikan 

tabungan 

 

3. Mekanisme 

Survival 

Berbagai cara 

yang dilakukan 

oleh pekerja dan 

keluarga untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari baik 

kebutuhan 

primer, 

kebutuhan 

sekunder 

maupun 

kebutuhan 

tersier, baik 

kebutuhan 

tersebut 

mendadak 

ataupun tidak. 

Berbagai cara 

yang dilakukan 

oleh pekerja dan 

keluarga untuk 

memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari meliputi 

penekanan 

pengeluaran 

sehari-hari, 

mencari 

penghasilan lain, 

pendayagunaan 

tenaga kerja 

keluarga, 

memaksimalkan 

upaya-upaya 

mandiri yang 

dapat dilakukan, 

meminta bantuan 

kepada pihak-

pihak lain dan 

melepaskan 

barang berharga. 

 Penekanan 

pengeluaran keluarga 

 Mencari pekerjaan 

lain 

 Berhutang 

 Orang yang menjadi 

sandaran 

 Menggadaikan barang 
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1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto yang 

berlokasi di Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa 

Timur. Lokasi ini dapat dijangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian dalam 

perolehan data-data yang diperlukan selama penelitian ini. 

  

1.6.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yang utama adalah para pekerja musiman 

Pabrik Gula Gempolkerep yang berasal dari luar Kecamatan Gedeg yaitu 

sebanyak 135 orang sesuai dengan data yang telah diperoleh dari pihak pabrik. 

Untuk menentukan sampel digunakan teknik simple random sampling. 

Teknik ini dirasakan sesuai karena diharapkan tiap responden akan mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam pengambilannya. Sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini sebanyak 75 orang (>50%). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara undian yaitu dengan membuat daftar sampel dari 135 orang kemudian 

mengambil nomor undian yang telah di buat sebanyak 75 kali. Jumlah tersebut 

dianggap dapat menggambarkan kondisi sebenarnya tentang mekanisme yang 

dilakukan oleh pekerja musiman dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya untuk memperoleh data dan mengamati obyek yang ada, 

serta untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
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1. Menghimpun data primer 

Dalam menghimpun data primer dapat dilakukan dengan teknik wawancara 

sebagai alat untuk menggali data dari responden. Wawancara ini sendiri 

dilakukan melalui wawancara (tatap muka) yang menggunakan kuesioner 

yang telah ada. Dalam hal ini peneliti mengkomunikasikan pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner sehingga responden mengerti 

maksud pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini pewawancara memiliki 

kebebasan dalam merumuskan dan menanyakan pokok-pokok pertanyaan 

yang tertera dalam kuesioner. Wawancara  terstruktur tersebut menggunakan 

kuesioner closed open ended question yakni kuesioner dengan pertanyaan 

tertutup disertai pemberian pilihan mengisi bebas diluar pilihan jawaban yang 

tersedia. Selain melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner, data 

primer juga didapatkan dari observasi lapangan, dengan cara memperoleh dan 

mengamati secara langsung segala hal yang terjadi pada pekerja musiman 

Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto mengenai mekanisme survival yang 

dilakukan oleh pekerja musiman dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup 

keluarga sehari-hari. 

2. Menghimpun data sekunder 

Data sekunder adalah data yang disajikan dan digunakan sebagai tambahan 

atau data penunjang serta pendukung untuk melengkapi data data primer. 

Data sekunder ini dapat berupa data visual semisal foto yang diambil 

langsung menggunakan kamera atau gambar-gambar yang didapat dari 

media-media informasi lain, semisal majalah, brosur dan sebagainya serta 
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data-data lain yang dapat diambil melalui referensi-referesi pendukung, 

semisal internet, jurnal ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang tentunya 

dapat menjadi nilai tambah dari penelitian ini. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif dan disajikan dalam bentuk 

tabel frekuensi yang telah memperoleh bantuan dari program SPSS versi 12. 

Selanjutnya dari tabel tersebut dilakukan proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

II.1. Lokasi Pabrik Gula Gempolkrep 

Pabrik Gula Gempolkrep secara administratif berada di desa 

Gempolkerep, kecamatan Gedeg, kabupaten Mojokerto. Lokasi pabrik ini berada 

di daerah yang cukup strategis ditinjau dari letak bahan baku, transportasi, sumber 

air maupun sumber tenaga kerja. Daerah-daerah yang membatasi Pabrik Gula 

Gempolkrep antara lain : 

− Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandung 

− Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balimbing 

− Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedeg 

− Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gembongan 

Selain itu terdapat faktor pendukung dari berdirinya Pabrik Gula 

Gempolkerep adalah : 

a. Keadaan Tanah 

Keadaan tanah di desa Gempolkrep dan sekitarnya merupakan tanah yang 

subur dan sesuai untuk di tanami berbagai jenis tanaman padi-padian dan tebu 

sehingga hal inilah yang memudahkan bagi perusahaan dalam pengadaan 

bahan baku. Dengan makin pesatnya perkembangan di kota Mojokerto, 

menyebabkan berkurangnya lahan  pertanian akibat dari banyak didirikannya 

pabrik dan perumahan bagi penduduk. Untuk menambah pasokan dan bahan 

baku maka Pabrik Gula Gempolkrep mengembangkan areal penanaman tebu 
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di wilayah Lamongan dan berusaha menerima kekurangan bahan baku yang 

diambil dari wilayah Lamongan.  

b. Pengadaan Air 

Pengadaan Air tidak menjadi suatu permasalahan bagi Pabrik Gula 

Gempolkrep. Hal ini dikarenakan di sekitar pabrik terdapat sungai-sungai yang 

mempunyai debit air cukup besar. Sungai-sungai tersebut antara lain: 

− Sebelah Utara : Sungai Kedung Soro 

− Sebelah Barat  : Patusan Jinotro  

− Sebelah Selatan : Sungai Brantas              

 

II.2. Sejarah Pabrik Gula Gempolkrep 

Pabrik Gula Gempolkrep merupakan pabrik gula yang berada di 

lingkungan PT PERKEBUNAN XXI-XXII (PERSERO). Dahulu pabrik gula ini 

milik Belanda yaitu Suiker Fabriek Gempolkrep, dengan nama N.V CULTUUR 

MAATSCHAPPIL GEMPOLKREP. Pabrik ini didirikan pada tahun 1849 oleh 

N.V KOOY A. COSTER VAN VOOR HOUT. 

Saat itu terdapat banyak pabrik gula yang berada di sekitar kota 

Mojokerto, antara lain : 

1. Sugar Factory SENTANEN LOR 

2. Sugar Factory BANGSAL  

3. Sugar Factory BRANGKAL   

4. Sugar Factory TANGOENAN 

5. Sugar Factory KETANEN 
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6. Sugar Factory GEMPOLKREP 

Terkecuali Pabrik Gula Gempolkrep semua pabrik tersebut telah ditutup, 

sedangkan aset berupa tanah dan bangunan resmi menjadi milik Pabrik Gula 

Gempolkrep. Semua areal dari pabrik-pabrik tersebut kemudian menjadi areal 

Pabrik Gula Gempolkrep sampai sekarang. 

Pabrik Gula Gempolkrep sebagai bagian dari BADAN USAHA MILIK 

NEGARA (BUMN) tidak lepas dari sejarah BUMN di Indonesia dengan segala 

perubahan struktur organisasinya. 

Tahun 1957-1958 akibat konfrontasi Republik Indonesia dengan 

pemerintah Belanda maka dalam rangka pengembalian Irian Barat telah dilakukan 

tindakan pengambil alihan terhadap maskapai-maskapai Belanda, yang kemudian 

diundangkannya Undang-Undang No.8 tahun 1958, tentang Nasionalisasi 

Perusahaan Belanda dan dibentuklah perusahaan-perusahaan negara seperti di 

sektor perkebunan sesuai Peraturan Pemerintah No.4/1959. 

Sesuai dengan keadaan tersebut maka Pabrik Gula Gemolkerep diserah 

terimakan kepada pejabat Indonesia dengan pengawasn penguasa militer saat itu. 

Untuk mengatasi permasalahan dan persoalan dalam pengelolaan 

perusahaan-perusahaan negara dan dengan maksud untuk mensinkronkan 

berbagai bentuk Badan Usaha Negara, telah dikeluarkan Undang-Undang no.19 

tahun 1960 tentang perusahaan negara. 

Disektor perkebunan atas dasar UU no. 19 tahun 1960 diadakan 

penggabungan dari perusahaan-perusahaan atau kebun-kebun dari pusat 

perkebunan negara (PPN) lama dengan perusahaan-perusahaan atau yang 
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dikelompokan menurut jenis budaya yang dikelolanya dan yang ditempatkan 

dibawah koordinasi BPU-PPN. BPU-PPN antara lain: 

1. BPU-PPN karet dengan 17 buah PPN karet 

2. BPU-PPN antan dengan 13 buah PPN antan 

3. BPU-PPN tembaga dengan 10 buah PPN tembaga 

4. BPU-PPN gula dengan 13 PPN gula dan 22 PPN karung goni. 

Pabrik Gula Gempolkerep menjadi salah satu PPN Gula dibawah BPU-

PPN Gula. 

Pada tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden no.17 tahun 1967 tentang 

pengarahan dan penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam 3 bentuk usaha 

negara yaitu PERJAN, PERUM dan PERSERO. Sesudah Instruksi Presiden no.17 

tahun 1967 dan sebelum diterbitkannya Undang-Undang no.9 tahun 1969, telah 

terjadi perubahan besar-besaran dalam kelompok PPN-PPN diatas, yakni 

pembubaran keempat buah BPU-PPN dan pembentukan 28 buah Perusahaan 

Negara Perkebunan (PNP 1 s/d 28). Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.14 

tahun 1966, Pabrik Gula Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula diantara 7 

buah pabrik di bawah PNP XXII, yang wilayah kerjanya meliputi eks Karisidenan 

Surabaya. 

Sejak diundangkannya UU no.9 tahun 1969, maka mulai tahun 1974 

secara berangsur-angsur diadakan pengalahan dan penyesuaian dari 28 PNP ini 

menjadi bentuk PTP (PERSERO). Diantaranya PNP XXI di wilayah eks 

Karisidenan Kediri digabung dengan PNP XXII di wilayah eks Karisidenan 

Surabaya menjadi P.T. Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) atas dasar Peraturan 
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Pemerintah no.23 tahun 1973 tanggal 11 Mei 1973 Lembaga Negar RI tahun 1973 

no.29, Tambahan Berita Negara RI tanggal 2-6-1974 no.16 sejak saat itu Pabrik 

Gula Gempolkrep menjadi salah satu pabrik dibawah P.T.P XXI-XXII 

(PERSERO). 

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri 

Pertanian no. S-911/MK.003/1991 tanggal 5 Agustus 1991 ditetapkan pabrik 

karung penjanggan sebagai unit usaha PT.Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) 

dengan beberapa perlakuan khusus dalam manajemen personalianya. PTP XXI-

XXII (PERSERO) ditetapkan pula sebagai pengelola PT.Perkebunan wilayah 

Jawa Tengah yang masing-masing komoditasnya adalah gula, karung goni, 

tembakau, komoditi tanaman keras sampai dengan peleburan PTP menjadi PTPN 

X.  

 

II.3. Struktur Organisasi dan Managemen Pabrik Gula Gempolkrep 

Pabrik Gula Gempolkrep merupakan salah satu unit usaha pabrik gula 

yang berada dalam naungan PTPN X (Persero). Dalam menjalankan tugasnya 

Pabrik Gula Gempolkrep dipimpin oleh seorang administrator dan dibantu oleh 4 

Kepala Bagian (Kabag). Kabag tersebut meliputi Kabag Tanaman, Kabag AK&U, 

Kabag Pengelolahan dan Kabag Instalasi. 

Berikut merupakan tugas dari masing-masing Administrator dan Kabag 

yang meliputi: 

a. Administrator 

     Berikut merupakan tugas dari administrator, antara lain : 
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1. Melaksanakan segala kebijakan direksi. 

2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pabrik. 

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan 

direksi dengan RKAP. 

4. Menyelesaikan dan memutuskan masalah pabrik baik intern maupun 

ekstern. 

5. Mengkoordinasi dan memberikan pengarahan kepada setiap Kabag. 

b. Kepala Bagian Tanaman 

     Berikut merupakan tugas dari Kabag Tanaman antara lain : 

1. Menyediakan bahan baku siap giling untuk diolah menjadi gula produk. 

2. Memberikan saran, pendapat dan umpan balik kepada administrator 

dalam persoalan-persoalan di bidang tanaman, tebang dan angkutan tebu. 

3. Mewakili administrator bila tidak ada. 

c. Kepala Bagian AK&U 

     Berikut merupakan tugas dari Kabag AK&U antara lain : 

1. Membantu administrator dalam pengolahan keuangan. 

2. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas dalam bidang AK&U 

antara lain: 

1) Perencanaan, pembukuan, pengundangan umum, kesekretariatan, dan 

tenaga kerja. 

2) Koordinator antar bagian dan mengawasi sub bagian. 

3) Berdasarkan penunjukan mewakili administrator bila sedang tidak 

ada. 
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d. Kepala Bagian Pengolahan 

Berikut merupakan tugas dari Kabag Pengolahan antara lain : 

1. Bertanggung jawab terhadap proses produksi dalam pabrik dari 

penimbangan tebu sampai menjadi gula produk. 

2. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan gula di gudang sebelum 

dipasarkan. 

3. Memberikan pendapat dan umpan balik ynga berhubungan dengan 

bidangnya. 

e. Kepala Bagian Instalasi 

      Berikut merupakan tugas dari Kabag Instalasi antara lain : 

1. Bertanggung jawab terhadap pengolahan instalasi. 

2. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

3. Koordinator operasional. 

4. Koordinator antar bagian. 

5. Koordinator penelitian dan pengembangan. 

6. Berdasarkan penunjukan mewakili administrator bila tidak ada. 

f. Karyawan 

Status karyawan di Pabrik Gula Gempolkrep dapat dibagi menjadi: 

1. Karyawan Staf (Karyawan Pimpinan)  

Yakni karyawan yang bertempat tinggal di rumah dinas pabrik dan 

bekerja sebagai seorang kepala bagian suatu bidang. Contoh: Chemiker. 
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2. Karyawan Dinas (Karyawan Tetap)  

Yakni karyawan yang selama satu tahun penuh tetap bekerja baik semasa 

giling maupun bukan masa giling. Contoh: Kepala bagian beserta 

ajudannya. 

3. Karyawan Kampanye 

Yakni karyawan yang dikontrak pabtik hanya ketika masa giling dengan 

hak yang didapat lebih besar daripada karyawan PKWT. 

4. Karyawan PKWT 

 Yakni karyawan yang dikontrak oleh pabrik ketika masa giling. 

5. Karyawan Outsourcing 

                    Yakni karyawan yang dipekerjakan oleh CV. Contoh : pekerja di bagian 

pengepakan. 

 Jam kerja di Pabrik Gula Gempolkrep ditentukan berdasarkan bagian kerja 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Bagian karyawan, pabrikasi, administrator TUK dan Instalasi pada saat di 

luar masa giling. 

i. Pukul 07.00-11.00 @ jam kerja 

ii. Pukul 11.00-13.00 @ jam istirahat 

iii. Pukul 13.00-15.00 @ jam kerja 

Jam kerja tersebut berlaku seperti hari biasa kecuali hari jumat. Untuk hari 

jumat jam kerja berlaku dari pukul 06.00-11.00. 

2. Bagian Karyawan, pabrikasi, TUK dan Instalasi pada saat masa giling. 

i. Shift I @ pukul 06.00-14.00 
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ii. Shift II @ pukul 14.00-22.00 

iii. Shift III @ pukul 22.00-06.00 

 

II.4. Stasiun-stasiun di Pabrik Gula Gempolkrep  

 Stasiun-stasiun yang terdapat dalam Pabrik Gula Gempolkrep untuk 

melakukan proses produksi dalam upaya pengolahan gula antara lain: 

II.4.1 Stasiun Pemurnian 

2.4.1.1 Tujuan: 

a. Memisahkan gula (sukrosa) dari kotoran (bukan gula) yang ikut dalam nira. 

b. Memisahkan zat-zat bukan gula (protein, lignin) dan kotoran-kotoran 

semaksimal mungkin. 

II.4.2 Stasiun Penguapan 

2.4.2.1 Tujuan: 

    Menguapkan semaksimal mungkin air yang terkandung dalam nira 

jernih (nira encer) hingga mencapai kondisi larutan mendekati jenuh (60-65 Brix) 

sehingga diperoleh nira pekat serta air kondesat. 

II.4.3 Stasiun Masakan 

2.4.3.1 Tujuan: 

Menjadikan nira kental yang dihasilkan pada proses penguapan menjadi 

kristal-kristal gula dengan ukuran sesuai standar yang telah dikehendaki pasar. 

Untuk menghasilkan gula kristal dengan kualitas yang baik PG Gempolkrep 

menggunakan skema masak ACD. 
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II.5. Jumlah Pekerja Pabrik Gula Gempolkrep 

 Jumlah tenaga kerja di Pabrik Gula Gempolkrep terbagi menjadi dua yaitu 

Nominasi dan Non-nominasi. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat lagi di bawah 

ini:  

Tabel II.1 

Pekerja Pabrik Gula Gempolkrep 

Per Mei 2010 

Tenaga Kerja Pekerja 

A. Nominasi : 

1. Karyawan Tetap 

 Golongan III-IV 

 Golongan I-II 

Jumlah 

2. Karyawan Tidak Tetap 

 Kampanye 

 Honorer 

 Kontrak/PKWT 

 Outsourcing 

Jumlah 

B. Non-nominasi: 

    Tenaga Borong Kerja 

 

 

 

42 

422 

464 

 

330 

2 

578 

80 

990 

 

- 

JUMLAH PEKERJA 1.454 

Sumber: Summary report Pabrik Gula Gempolkrep, Mei 2010.  

 Pekerja Pabrik Gula Gempolkerep sebagian besar memang adalah pekerja 

musiman yaitu sebanyak 990 tenaga kerja yang hanya diperkerjakan pada musim 

giling saja. Untuk pekerja proyek tidak tercantum dalam daftar tenaga kerja 

karena pada saat ini sudah musim giling per Mei 2010. Pekerja tetap golongan III-

IV adalah pimpinan bagian di Pabrik Gula Gempolkerep, sedang pekerja yang 

berada di bawah pimpinan tersebut adalah golongan I-II. Pekerja tetap tentu saja 

bekerja penuh selama 1 tahun dan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya. Gaji 

yang diperoleh tentu saja berbeda antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. 
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 Pekerja atau buruh musiman masuk ke dalam kategori pekerja kampanye 

yang bekerja di bidang-bidang pengolahan, AK&U, tebang angkut, traktor, 

litbang, remise dan instalasi. Berikut secara rinci jumlah pekerja kampanye di 

setiap bidang kerja di Pabrik Gula Gempolkrep: 

Tabel II.2 

Karyawan Kampanye Buka Giling 2010 

Pabrik Gula Gempolkrep 

  

No. Bagian Jumlah Pekerja 

1. Pengolahan 110 

2. Traktor 11 

3. AK&U 9 

4. Litbang 13 

5. Tebang angkut 65 

6. Remise 47 

7. Instalasi 75 

Jumlah Total 330 

Sumber: Daftar Pekerja Kampanye Pabrik Gula Gempolkrep 2010. 

 

II.6. Kesejahteraan Karyawan Pabrik Gula Gempolkrep 

 Untuk meningkatkan hasil produksi dan semangat kerja karyawan, maka 

pihak managemen Pabrik Gula Gempolkrep memberikan kebijakan mengenai 

kesejahteraan karyawan, yaitu: 

1. Pekerja atau karyawan disediakan rumah dinas dimana listrik dan air 

ditanggung oleh pihak pabrik. 

2. Karyawan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan kesehatan bagi 

karyawan dan keluarga inti yaitu istri dan tiga orang anak, jaminan sosial 

tenaga kerja dan jaminan hari tua. 

3. Karyawan diberikan gula icip-icip sehabis masa giling. 
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4. Karyawan diberikan fasilitas kredit dan pinjaman di koperasi yang 

angsuran sangat variatif tergantung kemampuan karyawan. 

Bagi karyawan kampanye atau musiman yang kerja lembur akan mendapatkan 

penambahan gaji atau uang lembur, serta pihak pabrik selalu memperhatikan 

keluhan karyawan yang ada di pabrik gula. 

 

II.7. Sarana dan Prasarana di Pabrik Gula Gempolkrep 

 Pabrik Gula Gempolkrep mempunyai sarana penunjang kegiatan usaha 

antara lain bangunan kantor, pabrik, mesin produksi, armada truk, dan balai 

pengobatan limbah cair. Pabrik Gula Gempolkrep mempunyai prasarana yang bisa 

dimanfaatkan pula oleh karyawan, yaitu berupa masjid, poliklinik, rumah dinas 

atau mess, mobil dinas, lapangan voli dan gedung TK. 

 

II.8. Pengaruh Berdirinya Pabrik Gula Gempolkrep 

 Berdirinya Pabrik Gula Gempolkrep memberikan dampak atau pengaruh 

yang menguntungkan dan merugikan. Pengaruh menguntungkan dari berdirinya 

Pabrik Gula Gempolkrep adalah memberikan lapangan kerja dan usaha kecil milik 

masyarakat di sekitar yang dapat berkembang dengan baik. Usaha kecil milik 

masyarakat disekitarnya adalah fotokopi dan warung-warung makan. Hal ini dapat 

mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan penghasilan serta 

kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pabrik. Sedangkan pengaruh merugikan 

dari berdirinya pabrik adalah limbah yang dihasilkan pabrik, disamping polusi 

udara, suara dan air dari pabrik.     
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BAB III 

KARAKTERISTIK DAN KONDISI EKONOMI RESPONDEN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan data mengenai karakteristik dan juga kondisi 

ekonomi responden yang akan memberi gambaran tentang siapa responden terkait 

dengan mekanisme yang dilakukan pekerja musiman untuk bertahan hidup. 

Diharapkan dengan diketahuinya analisis data mengenai variabel-variabel tersebut 

maka akan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. 

Dengan mengetahui karakteristik kondisi ekonomi yang dimiliki, maka akan dapat 

dipahami bagaimana kondisi umum responden. Sehingga pada bab berikutnya 

dapat diketahui mengenai mekanisme yang dilakukan pekerja musiman untuk 

bertahan hidup selama musim sepi.   

 

III.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dapat dilihat dari dari beberapa indikator yaitu 

usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan tingkat pendidikan 

responden.  

 

III.1.1. Usia dan Jenis Kelamin 

 Usia responden memberikan gambaran mengenai umur pekerja musiman 

yang bekerja di Pabrik Gula Gempolkrep. Sebagaimana diketahui bahwa bekerja 

di pabrik sangat membutuhkan tenaga dan kekuatan fisik, oleh karena itu tenaga 
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yang produktif sangat di perlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja pabrik. 

Data mengenai golongan umur dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel III.1 

Usia Responden 

N : 75 

No. Usia F % 

1. 18-22 12 16 

2. 23-27 27 36 

3. 28-32 23 31 

4. 33-37 13 17 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:3,C:1. 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pekerja musiman berusia antara 18–27 

tahun yang merupakan kategori sangat produktif sebanyak 52%. Sedangkan 

sebanyak 31% responden saat ini berusia antara 28-32 tahun. Para pekerja 

musiman di Pabrik Gula Gempolkrep merupakan pekerja yang masih berusia 

produktif, hal dikarenakan proses kerja dalam pabrik yang membutuhkan tenaga 

dan stamina yang masih kuat. 

Semakin tua usia seorang pekerja musiman pada umumnya akan 

menurunkan pula tingkat produktivitasnya dalam bekerja, hal tersebut berkaitan 

dengan kondisi fisik, tenaga dan juga stamina pekerja. Pekerja musiman yang 

berusia muda masih memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja dalam 

waktu lama jika dibandingkan dengan pekerja yang telah berusia lanjut. Pekerja 

yang  sudah berusia lanjut secara fisik dapat dikatakan lemah dan juga sangat 

rentan terkena penyakit.  

 Jenis kelamin responden dalam penelitian di Pabrik Gula Gempolkrep 

semua berjenis kelamin laki-laki, hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang 
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dilakukan dalam Pabrik Gula Gempolkrep. Pabrik cenderung memilih pekerja 

laki-laki karena secara fisik laki-laki lebih kuat untuk melakukan pekerjaan yang 

membutuhkan tenaga dan pekerjaan di pabrik merupakan pekerjaan yang kasar 

dibandingkan wanita. 

 

III.1.2. Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan 

 Status perkawinan dapat digunakan sebagai indikator apakah pekerja 

musiman tersebut seorang kepala keluarga ataukah tidak. Data hasil temuan 

lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua responden yang 

telah memiliki pekerjaan tetap telah menikah. Data mengenai status perkawinan 

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III.2 

Status Perkawinan Responden 

 N : 75  

No. Status Perkawinan F % 

1. Belum Menikah 24 32 

2. Sudah Menikah 51 68 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:5, C:3. 

Dari 75 responden laki-laki yang diteliti, diketahui sebanyak 68% 

responden menikah dan 32% responden belum menikah. Bagi responden yang 

belum menikah menunjukkan bahwa walaupun responden yang telah memiliki 

pekerjaan tetap sebagai seorang pekerja musiman namun responden tidak terburu-

buru untuk menikah karena usia responden yang masih muda. Responden yang 

belum menikah merasa belum siap untuk memikul tanggung jawab sebagai 

seorang kepala keluarga. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MEKANISME SURVIVAL PEKERJA MUSIMAN EKO ARI RACHMAWATIK



Berkaitan dengan tabel di atas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada sebagian besar responden yang memiliki tanggungan yang cukup besar. 

Jumlah tanggungan keluarga responden adalah jumlah seluruh anggota keluarga 

yang kebutuhannya menjadi tanggung jawab responden. Sedikit atau banyak 

jumlah tanggungan yang dimiliki oleh responden dapat mempengaruhi kondisi 

perekonomian keluarga responden. Jumlah tanggungan responden dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

Tabel III.3 

Jumlah Tanggungan Responden 

N : 75 

No. Jumlah Tanggungan F % 

1. 1 24 32 

2. 2  20 26,7 

3. 3 22 29,3 

4. 4 9 12 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:6,C:4. 

Jumlah tanggungan setiap responden sangat bervariasi, responden yang 

hanya memiliki satu tanggungan sebanyak 32% yaitu bagi responden yang belum 

menikah. Sedangkan untuk responden yang telah menikah juga memiliki jumlah 

tanggungan berkisar 2-4 orang, responden yang memiliki dua orang sebanyak 

26,7% yaitu diri responden sendiri dan juga istri responden, karena mereka belum 

memiliki anak. Ada pula responden yang memiliki tiga sebanyak 29,3% yaitu 

dengan anak mereka dan juga empat orang sebesar 12%. Banyaknya tanggungan 

yang dimiliki oleh responden tersebut terkait dengan jumlah anak yang dimiliki 

oleh responden bisa juga orang tua atau pun mertua. Responden yang telah 
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menikah terkadang masih mengirimkan uang kepada orang tua ataupun mertua 

mereka. 

 

III.1.3. Tingkat Pendidikan 

 Sebagaimana diketahui bahwa pekerja di pabrik saat ini di tuntut 

berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pabrik Gula Gempolkrep 

melakukan persyaratan yang sama dengan pabrik-pabrik yang lain yaitu minimal 

pendidikan yang melamar untuk bekerja di Pabrik Gula Gempolkrep adalah 

lulusan SMA/sederajat. Berikut adalah data yang dilihat dari pendidikan 

responden:  

Tabel III.4 

Tingkat Pendidikan Responden 

N : 75 

No. Tingkat Pendidikan F % 

1. Tamat SMA 75 100 

Jumlah   75 100 

Sumber : kuesioner P:7, C:5. 

Seluruh pekerja musiman yang bekerja di Pabrik Gula Gempolkrep 

merupakan lulusan SMA/sederajat. Hal tersebut merupakan salah satu syarat jika 

seseorang ingin bekerja sebagai seorang pekerja di Pabrik Gula Gempolkrep. 

Menurut E.B Hurlock (1973), pendidikan berhubungan dengan tiga hal 

yaitu: pertama, pendidikan menentukan pekerjaan seseorang. Dengan asumsi 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang maka akan 

semakin mudah memperolah pekerjaan. Responden lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) tentu saja lebih mudah dalam memenuhi persyaratan dibandingkan 

dengan responden yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
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Mereka harus belajar lagi untuk mendapatkan ijazah walaupun ijazah yang di 

terima adalah ijazah setara SMA. Kedua, pendidikan berhubungan dengan 

investasi masa depan, secara ekonomi pendidikan dapat dikatakan sebagai 

investasi yang memberi keuntungan besar di masyarakat pada masa yang akan 

datang. Responden yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki 

peluang jauh lebih besar di terima dalam bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik 

jika di bandingkan dengan responden yang hanya memiliki ijazah lulusan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Ketiga, pendidikan berhubungan dengan status sosial. 

Pendidikan dapat mencakup pengalaman yang dimiliki individu baik secara 

pribadi maupun kelompok, dalam tiap tingkat pendidikan seseorang akan semakin 

tinggi pula prestise yang akhirnya menaikkan status sosialnya. Responden yang 

memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi mendapatkan posisi lebih baik 

daripada responden yang memiliki pendidikan dan keterampilan rendah (dalam 

Mundzir, 2006). 

Menurut Gunawan Sumodiningrat (2002), tingkat pendidikan memiliki 

keterkaitan positif dengan kemiskinan, artinya orang yang tingkat pendidikannya 

rendah memiliki peluang menderita kemiskinan, atau sebaliknya orang miskin 

biasanya berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan bisa disebabkan 

oleh dua hal :  pertama, karena keterbatasan biaya dalam keluarga responden, dan 

kedua, orientasi hidup keluarga yang lebih terkonsentrasi pada bekerja daripada 

menempuh pendidikan (dalam Mundzir, 2006). Keluarga yang memiliki 

pendapatan atau penghasilan yang rendah terkadang masih menganggap bahwa 

pendidikan bukan suatu hal yang penting padahal pendidikan merupakan salah 
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satu jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keluarga miskin 

terkadang lebih mementingkan untuk mencari pekerjaan jika dibandingkan harus 

menyelesiakan pendidikan yang lebih tinggi.  

 

III.2. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi merupakan variabel yang dapat membantu peneliti untuk 

mengetahui tentang kondisi perekonomian responden yang dilihat dari besar 

penghasilan yang diterima dan besarnya pengeluaran yang dilakukan per bulan. 

Indikator yang digunakan dalam mengetahui kondisi ekonomi responden adalah 

pekerjaan responden, pendapatan dan pengeluaran responden, kepemilikan rumah 

serta kepemilikan barang berharga dan juga kepemilikan atas tabungan.   

 

III.2.1. Pekerjaan Responden 

 Bekerja sebagai pekerja musiman adalah pekerjaan yang hanya ada pada 

saat musim giling tebu, artinya dalam jangka waktu kerja relatif pendek yaitu 3-4 

bulan. Bidang kerja adalah jenis spesialisasi kerja yang dilakukan oleh responden 

di Pabrik Gula Gempolkrep. Bidang kerja merupakan tempat responden 

menjalankan aktivitas kerja dan terkait dengan tanggung jawab yang ditanggung 

oleh pekerja saat bekerja. Berikut disajikan bidang pekerjaan bagi pekerja 

musiman: 
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Tabel III.5 

Bidang Pekerjaan Responden 

N : 75 

No. Bidang F % 

1. Pengolahan  20 26,7 

2. AK & U 2 2,7 

3. Tebang Angkut 15 20 

4. Traktor 2 2,7 

5. Litbang 2 2,7 

6. Remise 19 25,3 

7. Instalasi 15 20 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:8 ,C:6. 

Pada tabel di atas diketahui bahwa responden yang bekerja di bagian 

pengolahan sebanyak 26,7% dibandingkan bidang yang lain. Hal ini terkait 

dengan proses dalam bidang pengolahan sendiri yang cukup banyak. Bidang 

pengolahan sendiri dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu laborat, serbaguna, 

pengepakan, pemurnian, evaporator, masakan, puteran, limbah, dan gudang. 

Dalam kegiatan pabrik semua bidang merupakan bagian yang penting untuk dapat 

berjalan suatu kegiatan produksi dalam pabrik. Pekerjaan dibidang pengolahan 

dilakukan di dalam pabrik karena dalam bidang pengolahan merupakan bagian 

memproses gula. 

Pada bagian kerja remise terdapat sebanyak 25,3% responden yang 

dilakukan diluar pabrik. Bagian remise bertugas mengirimkan tanaman tebu 

melalui lori ke bagian gilingan. Pada bidang instalasi dan juga bidang tebang 

angkut terdapat masing-masing 20% responden yang bekerja di bidang-bidang 

tersebut. Selanjutnya, pada bidang AK&U, Traktor dan juga bidang Litbang 

masing-masing terdapat 2% responden yang bekerja dalam ketiga bidang tersebut. 
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Untuk kepemilikan pekerjaan sampingan seluruh responden mengatakan 

bahwa tidak memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan dapat 

dilakukan jika penghasilan pekerjaan pokok tidak mencukupi bagi responden dan 

keluarga, artinya kalau penghasilan cukup maka tidak perlu melakukan pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan sampingan dilakukan pada saat responden tidak melakukan 

pekerjaan pokoknya. Pekerja musiman yang bekerja di pabrik sangat sulit untuk 

melakukan pekerjaan sampingan, hal ini dikarenakan pekerjaan pokok mereka 

memiliki jam kerja yang pasti dan sulit untuk melakukan pekerjaan lain. 

Pekerjaan sebagai seorang pekerja musiman merupakan satu-satunya pekerjaan 

yang saat ini dikerjakan oleh responden. Penghasilan dari pekerjaan sampingan 

sebenarnya dapat digunakan sebagai penopang tambahan ekonomi keluarga. 

Namun pekerjaan sebagai pekerja musiman pabrik merupakan pekerjaan pokok 

yang mereka miliki dan penghasilannya merupakan satu-satunya penopang hidup 

bagi responden dan keluarga, tak jarang jika responden dan keluarga mengalami 

kesulitan mereka akan memilih untuk berhutang. 

 

III.2.2. Anggota Keluarga yang Ikut Bekerja 

 Setiap anggota keluarga merupakan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan 

untuk membantu keluarga dalam mencari nafkah. Dalam kondisi keluarga yang 

utuh yaitu untuk responden yang telah menikah dan memiliki istri memungkinkan 

responden dalam kegiatan mencari nafkah mendapatkan bantuan dari anggota 

keluarga yang lain. Anggota keluarga dari pekerja musiman yang telah menikah 

adalah istri dan bisa juga anak mereka jika usia anak mampu untuk mencari 
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pekerjaan. Sedangkan untuk responden yang masih belum menikah, anggota 

keluarga yang ikut membantu mencari nafkah adalah orang tua dan juga saudara 

mereka. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk menambah penghasilan keluarga 

agar keluarga tidak merasakan kekurangan. Untuk melihat anggota keluarga 

responden yang ikut bekerja dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel III.6 

Anggota Keluarga Yang Ikut Bekerja 

N : 75 

No. Anggota Keluarga F % 

1. Istri 34 46 

2. Orang tua 16 21 

3. Saudara 25 33 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:11 ,C:9. 

Untuk menambah penghasilan keluarga, upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan pemanfaatan tenaga kerja anggota keluarga. Seluruh anggota 

keluarga yang dianggap telah mampu dapat dikerahkan tenaganya untuk mencari 

pekerjaan dan mendapatkan imbalan berupa uang yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 46% responden menjawab bahwa istri mereka 

ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Istri responden ingin 

membantu agar beban yang dipikul oleh responden sebagai seorang kepala 

keluarga tidak terlalu berat. Penghasilan yang diperoleh oleh istri mungkin saja 

tidak sebanding dengan penghasilan responden sebagai seorang pekerja musiman 

pabrik, namun mereka tidak mau hanya mengandalkan penghasilan dari 

responden saja. Hal tersebut memperkuat hipotesa bahwa penghasilan yang 

diperoleh responden sebagai seorang kepala keluarga tidak mencukupi untuk 

kebutuhan keluarga maka anggota keluarga yang lain ikut membantu dalam 
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memperoleh penghasilan tambahan. Oleh karena itu, istri yang bekerja akan 

mempunyai peran ganda dalam kehidupan berkeluarga. Saat istri berada di rumah, 

mereka melayani keluarga yaitu suami dan anak. Namun pada saat istri berada di 

luar rumah, mereka membantu suami dengan cara bekerja. Istri bekerja dapat 

membantu perekonomian keluarga.  

Menurut Carner (1988), apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi secara 

memadai ada beberapa cara yag dilaksanakan rumah tangga untuk 

menangggulanginya. Yang pertama adalah para anggota rumah tangga 

menganekaragamkan kegiatan-kegiatan kerja mereka. Pekerjaan yang paling 

merendahkan martabat pun diterima, kendati bayarannya rendah. Ganjaran berupa 

pangan membuat suatu pekerjaan menjadi sangat menarik. Kaum wanita mungkin 

menerima pekerjaan membuat keranjang, menjahit, menganyam dan jenis-jenis 

kerajinan tangan yang lain yang dapat diproduksi di rumah pada masa tidak 

brcocok tanam (dalam Korten & Sjahrir, 1988).     

Dalam sebuah keluarga inti yaitu terdiri dari suami, istri dan anak, seluruh 

anggota keluarga dapat dikerahkan untuk mencari pekerjaan dalam membantu 

menambah penghasilan keluarga, namun dalam hal ini anak-anak responden 

masih belum mampu membantu dalam mencari pekerjaan. Sedangkan untuk 

responden yang belum menikah, anggota keluarga lain yang membantu responden 

dalam mencari penghasilan yaitu orang tua dan juga saudara mereka. Sebanyak 

21% responden yang belum menikah menjawab bahwa orang tua mereka juga 

bekerja untuk menambah penghasilan, responden yang belum menikah mendapat 

bantuan dari orang tua pada saat musim sepi. Saat musim sepi terkadang 
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responden membantu pekerjaan orang tua, ada orang tua responden yang 

berjualan makanan di rumah atau warung sehingga pada saat musim sepi 

responden membantu menjaga warung. Sebanyak 33% responden memiliki 

saudara yang ikut membantu dalam menambah penghasilan keluarga.   

 

III.2.3. Penghasilan dan Pengeluaran Responden 

Penghasilan rata-rata adalah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh 

responden dan keluarga dalam waktu satu bulan. Penghasilan tersebut didapatkan 

dari gaji pokok responden sebagai pekerja musiman, dan ditambah penghasilan 

dari anggota keluarga lain yang ikut bekerja. Berikut ini merupakan penghasilan 

dan pengeluaran keluarga per bulan: 

Tabel III.7 

Penghasilan dan Pengeluaran Responden (per bulan) 

N : 75 

No. Keterangan Penghasilan Pengeluaran 

F % F % 

1. Rp 900.000-Rp 1.200.000 41 54,7 51 68 

2. Rp 1.200.001-Rp 1.500.000 10 13,3 12 16 

3. Rp 1.500.001-Rp 1.800.000 8 10,7 7 9,3 

4. > Rp 1.800.001 16 21,3 5 6,7 

Jumlah 75 100 75 100 

Sumber :  kuesioner P: 12-13, C:10-11. 

Pada tabel di atas, dapat diketahui besarnya penghasilan dan pengeluaran 

rata-rata responden selama satu bulan. Sebanyak 21,3% responden memiliki 

penghasilan rata-rata per bulan di atas Rp 1.800.001, sedangkan responden yang 

memiliki penghasilan rata-rata sekitar per bulan Rp 900.000–Rp 1.200.001 ada 

sebanyak 54,7%. 
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Namun dari segi pengeluaran rata-rata responden per bulan secara umum 

adalah Rp 900.000-Rp 1.200.000 sebanyak 68%. Sebanyak 16% responden pada 

pengeluaran rata-rata Rp 1.200.001–Rp 1.500.000  Dan sebagian kecil responden 

dengan 6,7% memiliki pengeluaran diatas Rp 1.800.001. Penghasilan pekerja 

musiman yang telah menikah digunakan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan 

sekunder dan kebutuhan tersier. Pengeluaran ini biasanya untuk biaya pendidikan 

anak yang masih sekolah, biaya kesehatan bagi keluarga yang mengalami sakit, 

biaya sewa rumah dan biaya bulanan (listrik dan air). Selain itu penghasilan yang 

diperoleh digunakan untuk membayar hutang yang telah menumpuk, sehingga 

sangat sedikit penhasilan yang disisihkan oleh pekerja musiman untuk menabung. 

Pekerja musiman yang belum menikah menghabiskan penghasilan yang 

mereka miliki untuk diberikan sebagian kepada orang tua dan juga keperluan 

mereka sendiri yaitu untuk membeli kebutuhan sekunder berupa pakaian maupun 

celana, bersenag-senang dengan teman. Memang tak dapat dipungkiri jika 

penghasilan yang mereka miliki telah habis mereka meminta uang kepada orang 

tua. Pekerja musiman yang belum menikah lebih banyak menggunakan 

penghasilannya untuk keperluan diri sendiri dibandingkan untuk keperluan 

keluarga karena mereka masih membebankan keperluan keluarga kepada orang 

tua.  

 

III.2.4. Kepemilikan Rumah  

 Kebutuhan akan papan dalam artian tempat tinggal atau rumah termasuk 

dalam bagian kebutuhan pokok setiap individu untuk berteduh. Ada yang masih 
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tinggal di rumah orang tua atau mertua. Ada juga yang mengontrak, sewa atau kos 

dikarenakan kondisi ekonomi yang masih belum memungkinkan. Kondisi rumah 

yang asri dan juga nyaman akan membuat responden merasakan damai dan 

tenang. Tempat pertama yang akan dituju pekerja musiman setelah bekerja 

seharian adalah pulang ke rumah untuk beristirahat dan melepas lelah. Selain itu, 

rumah juga memiliki fungsi sebagai sarana pengaman, memberi ketenangan dan 

juga kenyamanan hidup bagi penghuninya. Oleh karena itu, rumah sebagai tempat 

tinggal dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer. Status kepemilikan 

rumah yang saat ini sedang ditempati oleh responden dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel III.8 

Kepemilikan Rumah Responden 

N : 75 

No. Kepemilikan Rumah F % 

1. Milik sendiri atau orangtua 18 24 

2. Milik saudara 5 6,7 

3. Kontrak  20 26,7 

4. Kos 32 42,6 

Jumlah 75 100 

Sumber:  kuesioner P:14,C:12. 

Penelitian yang dilakukan ini menemukan sebanyak 24% responden 

tinggal di rumah orang tua sendiri, responden yang tinggal di rumah sendiri 

merupakan respoden yang berasal dari dalam kabupaten Mojokerto. Sedangkan 

untuk responden yang tinggal di rumah saudara terdapat 6,7%, mereka ini 

merupakan responden yang berasal dari luar kota Mojokerto namun responden 

tersebut memiliki saudara di kota Mojokerto. Sebanyak 26,7% responden tinggal 

di rumah kontrakan, responden tersebut bukan penduduk asli dari kota Mojokerto. 
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Mereka memilih untuk mengontrak karena daerah asal yang jauhdan tidak 

mungkin untuk setiap harinya harus pulang pergi ke daerah asal. Selain itu 

sebanyak 42,6% responden memilih untuk kos dengan teman sekerja yang bidang 

kerjanya sama walaupun sebenarnya mereka sebelumnya tidak saling mengenal. 

Dalam satu kamar kos yang berukuruan 4x4 meter bisa ditempati oleh empat 

orang, hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran. 

  

III.2.4.1 Kondisi Tempat Tinggal Responden 

 Tempat tinggal yang nyaman sangat diperlukan oleh setiap orang tak 

terkecuali dengan responden dan keluarga. Tempat tinggal yang setiap harinya 

menjadi tempat berteduh seharusnya memberikan kenyamanan penghuninya. 

Pengetahuan tentang bagaimana kondisi rumah tempat tinggal keluarga miskin 

sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah kelayakan tempat tinggal 

mereka.  Kondisi rumah yang dimaksudkan peneliti adalah mengenai keadaan 

rumah yang ditempati responden berupa kondisi lantai, dinding dan juga atap 

rumah. Berikut merupakan kondisi fisik rumah yang ditempati responden: 

Tabel III.9 

Kondisi Lantai 

N:75 

No. Kondisi Lantai F % 

1. Semen 15 20 

2. Tegel 42 56 

3. Keramik 18 24 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:15A, C:13. 
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Tabel III.10 

Kondisi Atap 

N : 75 

No. Kondisi Atap F % 

1. Asbes 17 22,7 

2. Genteng 58 77,3 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:15C,C:15. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah yang ditempati oleh 

responden dan keluarga semuanya telah berdindingkan tembok, untuk menghiasai 

tembok rumah, responden memasang berbagai hiasan agar tembok rumah menjadi 

lebih indah, dengan lantai yang sudah ditegel 56%, dan bahkan 24% berlantaikan 

keramik, dan sebagian kecil yaitu 20% berlantaikan semen atau plester. Menurut 

pengamatan peneliti, sebagian besar lantai rumah menggunakan bahan bangunan 

berupa tegel berbentuk persegi, berukuran 30x30 sentimter, dan warna tegel 

responden sebagian besar berwarna putih namun motif tegel berbeda-beda.   

Untuk atap rumah tempat tinggal responden sebagian besar yaitu 

beratapkan genteng sebanyak 77,3%, dan sebagian kecilnya lagi beratapkan asbes 

yaitu 22,7%. Menurut pengamatan peneliti, seluruh atap rumah responden 

menggunakan bahan bangunan berupa genteng yang tertata rapi pada kerangka 

atap rumah. 

Rumah merupakan tempat tinggal untuk beristirahat responden dan 

keluarga sudah memiliki kelayakan sebagai tempat tinggal karena sudah berupa 

bangunan permanen dan lokasi tempat tinggal responden tidak berada di 

lingkungan kumuh. Ukuran rumah yang menjadi tepat tinggal responden memang 

tidak terlalu besar namun jika kondisi rumah responden bersih dan nyaman 

tentunya hal tersebut tidak menjadi masalah. 
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III.2.5. Kepemilikan Barang Berharga 

Setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan sekundernya setelah 

kebutuhan pokok terpenuhi. Barang-barang sekunder tersebut memiliki ragam 

yang bermacam-macam, namun ada beberapa barang-barang sekunder dapat 

dikatakan sebagai suatu barang berharga. Barang berharga merupakan harta yang 

penting bagi responden dan juga keluarga. Kepemilikan barang-barang yang 

berharga sangat diperlukan jika nantinya ada keperluan mendesak atau mendadak, 

maka barang berharga tersebut nantinya dapat dijual atau digadaikan jika 

responden dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi, walaupun nilai akan setiap 

barang berharga yang dimiliki berbeda. 

Barang-barang yang dapat dikatakan sebagai barang berharga antara lain 

alat-alat transportasi misalnya sepeda, sepeda motor, mobil atau truk. Selain itu 

barang yang dapat dikatakan berharga dapat berupa barang-barang elektronik 

semisal televisi, radio/tape, kulkas, dan lain sebagainya. Bahkan hewan ternak dan 

tabungan dapat dikatakan sebagai barang berharga. Semua barang-barang tersebut 

nantinya dapat dijual dan digadaikan jika responden dan keluarga mengalami 

kesulitan dalam kondisi ekonomi. Kepemilikan barang berharga responden dapat 

dilihat melalui tabel berikut : 
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Tabel III.11 

Kepemilikan Barang Berharga  

N : 75 

Barang 

berharga 

Keterangan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

Alat 

transportasi 

Sepeda kayuh 36 48 39 52 75 100 

Sepeda Motor 54 72 21 28 75 100 

Mobil 3 4 72 96 75 100 

Hewan 

ternak 

Ayam 18 24 57 76 75 100 

Sapi 3 4 72 96 75 100 

Barang 

elektronik 

CD/DVD player 32 43 43 57 75 100 

Lemari 

pendingin/kulkas 

38 51 37 49 75 100 

Magic com/ Magic 

Jar 

26 35 49 65 75 100 

Sumber: kuesioner P:16,C:16-28. 

 Dari penelitian yang telah dilakukan semua responden memiliki barang 

berharga berupa televisi. Hal tersebut dikarenakan responden dan keluarga 

membutuhkan sarana informasi untuk mereka. Televisi yang dimiliki oleh 

responden memiliki ukuran yang bervariasi ada beberapa responden yang 

memiliki ukuran televisi sebesar 21 inchi namun ada juga responden yang 

memiliki televisi berukuran 14 inchi. Televisi sendiri sebenarnya termasuk dalam 

kebutuhan sekunder karena tanpa adanya televisi manusia masih dapat hidup. 

Televisi menjadi sangat penting karena dari televisi responden dan keluarga 

mendapatkan hiburan yang dapat membuat responden dan keluarga melupakan 

sejenak permasalahan yang sedang dihadapi, karena ragam acara yang ditawarkan 

oleh setiap stasiun televisi. 

 Untuk kepemilikan alat transportasi, sebanyak 72% responden memiliki 

sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk mobilitas sehari-hari, baik untuk 

pergi ke tempat kerja maupun untuk kembali ke daerah asal. Sedangkan untuk 
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kepemilikan sepeda kayuh sebanyak 48% responden memiliki kendaraan tersebut. 

Sepeda kayuh merupakan barang yang relatif murah untuk dipenuhi. Responden 

menggunakan sepeda kayuh sebagai alat transportasi, hal tersebut juga berlaku 

untuk sepeda motor namun sepeda motor dapat digunakan untuk berpergian ke 

luar kota. Sepeda motor dapat membantu responden untuk menghemat waktu, 

biaya dan juga jarak tempuh jika dibandingkan alat transportasi umum. Sebanyak 

4% responden memiliki kepemilikan barang berharga berupa mobil, namun mobil 

tersebut bukan milik responden secara pribadi melainkan milik orang tua atau 

mertua responden. Jenis mobil yang dimiliki oleh responden salah satunya adalah 

pick-up keluaran tahun 1990. 

 Untuk kepemilikan barang berharga responden yang berupa hewan ternak 

sebanyak 24% responden memiliki ayam sebagai hewan ternak pilihan mereka. 

Ayam dipilih sebagai hewan ternak yang banyak diminati karena telur ayam dapat 

dijual dan dikonsumsi oleh responden dan keluarga sebagai tambahan menu 

makanan mereka. Sebanyak 4% responden memiliki hewan ternak berupa sapi, 

hal tersebut dikarenakan pemberian dari orang tua mereka. Sama halnya dengan 

ayam hasil dari ternak sapi mereka juga dijual dan dikonsumsi oleh keluarga.  

 Kegunaan dari hewan ternak yang dimiliki oleh responden dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 
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Tabel III.12 

Kegunaan Hewan Ternak 

N : 21* 

No. Kegunaan 

Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Di konsumsi sebagian untuk 

kebutuhan keluarga 

12 57 9 43 21 100 

2. Di konsumsi semua untuk 

kebutuhan keluarga  

4 19 17 81 21 100 

3. Di jual sebagian untuk kebutuhan 

keluarga 

14 67 7 33 21 100 

4. Di jual semua untuk kebutuhan 

keluarga 

16 29 5 71 21 100 

Sumber: kuesioner P:17,C:29-32. 

 Lihat tabel III.11: yang memiliki hewan ternak sebanyak 21 responden. 

 

Hewan ternak pekerja musiman berupa ayam dan juga sapi. Hewan-hewan 

ternak tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh pekerja musiman dan juga 

keluarga. Dari ayam, pekerja musiman bisa mendapatkan telur atau juga daging 

ayam yang bisa dikonsumsi atau di jual oleh keluarga. Hal serupa juga bisa 

dilakukan oleh pekerja musiman dan keluarga kepada sapi yang mereka miliki. 

Sebanyak 57% responden memilih untuk mengkonsumsi sebagian hasil hewan 

ternak yang mereka miliki dan sisanya akan di jual untuk menambah penghasilan 

keluarga. Responden menghitung hasil hewan ternak yang mereka miliki jika 

hasil tersebut cukup banyak maka sebagian untuk di jual dan sebagiaanya lagi 

untuk dikonsumsi keluarga. Dan sebanyak 67% responden memilih untuk menjual 

sebagian hasil dari hewan ternak yang mereka miliki. Sedangkan untuk responden 

yang memilih mengkonsumsi semua hasil dari hewan ternak yang mereka miliki 

ada sebanyak 19% tanpa harus menjual hasil dari hewan ternak tersebut. 
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Cara tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan responden 

untuk bertahan hidup. Hasil dari hewan ternak yang di konsumsi sebagian oleh 

responden digunakan sebagai tambahan menu dalam makanan yang di konsumsi 

responden dan keluarga saat penghasilan yang dimiliki oleh keluarga tidak 

mencukupi untuk menyediakan makanan yang baik bagi keluarga maka 

mengkonsumsi hasil dari hewan ternak bisa dilakukan, sedangkan untuk pekerja 

musiman yang memilih menjual hasil dari hewan ternak merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga. 

 

III.2.6. Kepemilikan Tabungan 

Memiliki tabungan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan sebagai 

bentuk investasi untuk yang diperlukan untuk di kemudian hari yang tentunya 

dapat membantu dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun besar penghasilan 

yang disisihkan untuk menabung tidak terlalu besar. Berikut merupakan tabel 

mengenai kepemilikan tabungan responden : 

Tabel III.13 

Kepemilikan Tabungan 

N : 75 

No. Keterangan F % 

1. Memiliki tabungan 45 60 

2. Tidak memiliki tabungan 30 40 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:18,C:33. 

 

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa sebanyak 60% respoden 

memiliki tabungan. Pekerja musiman memiliki kesadaran untuk menyisihkan 

sedikit penghasilan yang dimiliki untuk ditabung, hal tersebut dilakukan jika 

sewaktu-waktu ada keperluan yang sifatnya mendadak dan harus segera dipenuhi. 
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Pekerja musiman yang telah menikah memiliki kesadaran untuk menyimpan 

sebagian kecil dari penghasilan keluarga untuk di tabung. Uang tabungan mereka 

nantinya dapat digunakan jika ada hal-hal yang membutuhkan pemenuhan 

sesegera mungkin, terkadang saat musim sepi tiba tabungan yang dimiliki oleh 

pekerja musiman yang telah menikah digunakan untuk membiayai pendidikan 

anak mereka, salah satunya yaitu membayar buku penunjang atau LKS (Lembar 

Kerja Siswa) yang digunakan untuk belajar. Sedangkan sebanyak 40% responden 

tidak memiliki tabungan karena dari penghasilan yang diterima tidak bersisa 

untuk ditabungkan. 

Menurut Suyanto (1996), rata-rata keluarga buruh perkebunan memang 

tidak memiliki uang tabungan yang cukup yang bisa dipergunakan untuk 

memperbaiki rumah atau keperluan lain di luar keperluan makan. Setiap 

pendapatan habis dikonsumsi untuk satu atau dua hari saja, sehingga bila terdapat 

kebutuhan yang mendadak di luar kebutuhan rutin sehari-hari, misalnya anak sakit 

atau kebutuhan lain maka tak jarang hal tersebut membuat buruh perkebunan 

mengalami kesulitan. 

Bentuk tabungan yang dimiliki oleh setiap orang terkadang berbeda-beda, 

hal tersebut berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang 

berbeda-beda. Jenis kepemilikan tabungan bukan hanya berupa uang namun juga 

bisa berupa barang yang memiliki nilai investasi yang dirasa cukup tinggi. Berikut 

merupakan jenis-jenis tabungan yang dimiliki oleh pekerja musiman: 
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Tabel III.14 

Jenis Kepemilikan Tabungan 

N : 45* 

No. Jenis Tabungan yang 

dimiliki 

Memiliki Tidak Memiliki Jumlah 

F % F % F % 

1. Uang di rumah 23 51 22 49 45 100 

2. Tabungan di bank 15 33,3 30 66,7 45 100 

3. Hewan ternak 21 46,7 24 53,3 45 100 

4. Perhiasan 5 11,2 40 88,8 45 100 

Sumber: kuesioner P:19,C:34. 

 Lihat tabel III.13: yang memiliki tabungan sebanyak 45 responden. 

 

Bentuk tabungan yang dimiliki oleh reponden tidak begitu beragam namun 

dari hal diatas dapat kita lihat pekerja musiman masih memiliki kesadaran untuk 

menabung. Sebanyak 51% responden memilih untuk menyimpan di rumah, 

responden beralasan jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka uang tersebut dapat 

diambil secara langsung tanpa harus pergi ke bank. Menyimpan uang di rumah 

sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, mereka menyimpan uang di dalam 

celengan tanah liat maupun plastik. Menyimpan uang di dalam rumah memang 

mudah dan menguntungkan namun juga sangat berbahaya yaitu munculnya 

tindakan pencurian atau perampokan.  

Sedangkan 33,3% responden mempercayai untuk menyimpan uang di 

bank, mereka percaya dengan menabung di bank lebih terjamin keamanan uang 

yang disimpan. Jaminan yang diberikan pihak bank jika pekerja musiman 

menabung membuat pekerja musiman bersedia menyimpan unag mereka di bank. 

Bunga bank yang setiap bulan bisa didapat memiliki daya tarik tersendiri, dan jika 

pekerja musiman membutuhkan bantuan mereka bisa meminta bantuan kredit ke 

bank karena mereka adalah nasabah dari bank tersebut. Pekerja musiman 

menabung di bank tidak dilakukan setiap bulan karena jumlah uang yang dimiliki 
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tidak dapat di pastikan, terkadang saat musim sepi pekerja musiman menabung di 

bank 3-4 bulan sekali. Pada saat musim sepi, pekerja musiman tidak memiliki 

penghasilan yang pasti sehingga nantinya tabungan yang dimiliki dapat digunakan 

sebagai penghasilan sementara bagi pekerja musiman dan keluarga sampai 

responden mendapatkan pekerjaan.  
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BAB IV 

MEKANISME SURVIVAL PEKERJA MUSIMAN 

 

IV.1 Mekanisme Survival 

Mekanisme survival adalah kemampuan keluarga dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya ditengah-tengah kemiskinan yang terus menjepit. Dengan 

mampu bertahan, terutama pada masa krisis atau rentan, menunjukkan adanya 

beberapa mekanisme atau strategi yang dilakukan oleh keluarga tersebut. 

Berbagai strategi yang dilakukan oleh responden beserta keluarga untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, dalam prakteknya dapat dikerjakan secara 

sendiri-sendiri, tergantung dari tekanan ekonomi yang dihadapinya. Semakin berat 

tekanan ekonomi yang menyerangnya maka strategi yang ditempuh cenderung 

semakin bervariasi dan dilakukan secara serentak. 

Dalam mengatasi permasalahan yang semakin menjerat langkah pertama 

yang biasa dilakukan adalah dengan mengandalkan kekuatan mandiri yakni 

dengan cara menekan pengeluaran sehari-hari, berupaya mencari penghasilan lain, 

dan mendayagunakan anggota keluarga. Ketika tekanan ekonomi yang dihadapi 

oleh keluarga sudah melebihi batas kemampuan atau pun yang bersifat mendadak 

maka keluarga terpaksa beralih kepada pihak lain. Berikut merupakan upaya yang 

dilakukan oleh responden dan keluarga untuk mengatasi himpitan ekonomi yang 

semakin menjerat: 
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Tabel IV.1 

Kegiatan Responden Saat Musim Sepi 

N : 75 

No. Kegiatan Responden Saat Musim Sepi F % 

1. Mencari pekerjaan lain 69 92 

2. Tidak bekerja 6 8 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:20,C:35. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pada saat musim sepi pekerja 

musiman mencari pekerjaan lain guna mempertahankan kelangsungan hidup. 

Sebanyak 92% responden memilih mencari pekerjaan lain untuk mempertahankan 

hidupnya dan keluarga. Hal ini terkait dengan pekerjaan pokok yang selama ini 

ditekuni untuk sementara waktu tidak dapat dikerjakan karena pabrik sedang tutup 

giling atau musim sepi. Sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab 

terhadap keluarga tentu saja mereka akan tetap mencari pekerjaan walaupun 

mereka sudah memiliki pekerjaan pokok. Penghasilan responden dan keluarga 

tentu berkurang karena responden sebagai kepala keluarga ”kehilangan” pekerjaan 

pokoknya. Kesulitan ekonomi yang semakin menghimpit membuat responden 

mencari pekerjaan lain yang dirasakan dapat menopang kebutuhan keluarga. 

Pekerjaan yang dilakukan bisa bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan 

juga tenaga yang dimiliki oleh responden. Berupaya mencari sumber penghasilan 

lain dapat dikatakan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh pekerja 

musiman untuk menghadapi musim rentan. 

Menurut Mulyanto dan Hans-Dieter Evers, kalau penghasilan yang 

dimiliki rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka sumber 

penghasilan lain harus digali. Penghasilan berupa uang mungkin didapatkan dari 
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pekerjaan sektor formal maupun informal, oleh kepala keluarga ataupun anggota 

keluarga yang lain (dalam Mundzir, 2006). 

Sedangkan sebanyak 8% responden memilih untuk tidak bekerja karena 

responden merasa bahwa mencari pekerjaan lain merupakan hal yang sulit 

dilakukan karena mereka tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang 

menunjang untuk mencari pekerjaan. Para responden memilih untuk tidak hanya 

menggantungkan kebutuhan hidupnya dari penghasilan istri dan juga dari 

pemberian orang tua atau mertua melainkan juga mencari pekerjaan sendiri. 

Perasaan sedih tentu saja ada dalam diri responden karena sebagai seorang kepala 

keluarga mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 

Pekerjaan yang ditekuni oleh responden saat musim sepi bermacam-

macam, hal ini dikarenakan para responden mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

kondisi fisik dan juga keterampilan yang dimilikinya. Jenis pekerjaan yang 

ditekuni oleh responden dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 

Tabel IV.2 

Jenis Pekerjaan Lain 

N : 69 

No. Jenis Pekerjaan Sampingan F % 

1. Sopir 7 10 

2. Tukang Ojek 14 20 

3. Buruh 20 29 

4. Kuli Bangunan 15 22 

5. Petani 10 15 

6. Bidang Jasa 3 4 

Jumlah 69 100 

Sumber : kuesioner P:21,C:36.  

 lihat tabel IV.1: responden yang mencari pekerjaan lain sebanyak 69. 

 

Sebanyak 29% responden dari tabel di atas memiliki pekerjaan sampingan 

sebagai buruh. Pekerjaan yang dirasakan oleh responden sesuai dengan tenaga 
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yang di miliki dan juga kemampuan responden, walaupun pekerjaan tersebut tidak 

selalu ada atau bersifat harian. Dalam penelitian ini pekerjaan sebagai buruh 

memiliki banyak jenis misalnya saja buruh di perkembangbiakan ikan lele, setiap 

hari responden bekerja memberi makan ikan lele dan juga membesihkan kolam 

ikan lele, ada yang bekerja sebagai buruh di sebuah industri sepatu dan selain itu 

ada pula buruh pencari pasir di sungai Brantas. Penghasilan dari pekerjaan sebagai 

seorang buruh memang tidak terlalu besar. Penghasilan sebagai seorang buruh di 

perkembangbiakan ikan lele adalah Rp 120.000 setiap minggunya. Sedangkan 

penghasilan saat bekerja menjadi buruh di industri sepatu rumahan sebesar Rp 

25.000 per hari. 

Sedangkan sebanyak 22% responden memilih pekerjaan sebagai seorang 

kuli bangunan. Penghasilan dari bekerja sebagai kuli bangunan memang tidak 

pasti, saat ada pekerjaan responden biasanya mendapatkan penghasilan Rp 35.000 

per hari namun saat bekerja responden tidak mendapatkan makan. Jika responden 

mendapatkan makan saat bekerja maka penghasilan yang diterima ikut berkurang 

yaitu Rp 25.000 per hari selama bekerja. Lama pekerjaan menjadi kuli bangunan 

tergantung dari lama bangunan yang akan dibangun. Jika bangunan yang akan 

dibangun memerlukan waktu yang lama maka masa kerja responden akan lama, 

hal tersebut tentu akan berdampak pada penghasilan yang akan diterima oleh 

responden. Buruh dan juga kuli bangunan merupakan pekerjaan kasar yang 

membutuhkan tenaga, dan kondisi fisik yang kuat dalam pelaksanaan kerja. 

Seberat apapun pekerjaan yang dilakukan oleh responden itu semua dilakukan 

untuk memcukupi penghasilan keluarga yang saat itu sedang mengalami masa 
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sulit. Pekerjaan tersebut banyak di dapatkan karena responden mencari pekerjaan 

tersebut bersama-sama, terkadang responden yang telah mendapatkan pekerjaan 

menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut kepada teman-teman yang lain.  

Dari tabel di atas juga terdapat 20% responden yang memilih untuk bekerja 

sebagai seorang tukang ojek di daerah asal. Tersedianya sarana transportasi 

berupa sepeda motor lebih memudahkan responden dalam melakukan pekerjaan 

tersebut. Di daerah asal, responden lebih mengetahui situasi dan kondisinya 

sehingga pekerjaan tersebut dilakukan oleh responden saat mereka kembali ke 

daerah asal. Bermacam-macam pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarga. Pekerjaan 

apa pun akan dilakukan walaupun pekerjaan tersebut merendahkan martabatnya. 

Sedangkan sebanyak 4% responden memilih pekerjaan sampingan di 

bidang jasa yaitu sebagai tenaga pembantu di usaha yang dimiliki oleh teman 

mereka. Ada pekerja musiman yang bekerja membantu menjaga tempat fotokopi 

milik teman, ada pula pekerja musiman yang membantu di counter handphone 

yang ada di dekat rumah. 

Alasan pemilihan pekerjaan yang ditekuni oleh responden selama musim 

sepi juga bermacam-macam, hal tersebut dalam dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.3 

Alasan Pemilihan Pekerjaan Lain 

N : 69 

No. 
Alasan Pemilihan Pekerjaan 

Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. 
Pendapatan pekerjaan tersebut 

cukup besar 

28 41 41 59 69 100 

2. Lokasinya dekat dengan rumah                           46 67 23 33 69 100 

3. Sesuai dengan kemampuan 50 73 19 27 69 100 

Sumber : kuesioner P:22, C:37. 

 lihat tabel IV.1 : responden yang mencari pekerjan lain sebanyak 69. 

 

Alasan pemilihan pekerjaan yang dilakukan oleh responden sangat 

beragam. Namun seluruh responden beralasan karena saat ini pabrik sedang tutup 

giling membuat para responden yang sebelumnya adalah pekerja musiman harus 

mencari pekerjaan lain untuk tetap memiliki penghasilan yang nantinya 

penghasilan tersebut akan digunakan untuk menghidupi keluarga mereka. 

Kebutuhan hidup yang semakin naik dan menghimpit membuat responden 

mencari pekerjaan lain pada saat musim sepi.  

Alasan lain yang menyebabkan responden harus melakukan pekerjaan lain 

adalah karena lokasi pekerjaan tersebut yang dekat dengan rumah yaitu sebanyak 

67% sehingga responden tidak memerlukan biaya tambahan untuk menjangkau 

lokasi kerja tersebut. Hal ini terkait dengan responden yang memilih untuk 

kembali ke daerah asal saat pabrik sedang tutup giling. Sedangkan sebanyak 73% 

responden memilih pekerjaan tersebut karena sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan akan dapat dikerjakan dengan 

mudah oleh responden, sehingga responden dalam melakukan pekerjaan tersebut 

tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru. Responden 

secara pribadi tentunya telah mengetahui kemampuan yang dimiliki. Walaupun 
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penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi namun penghasilan tersebut 

mampu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan pekerjaan-

pekerjaan tersebut responden tidak dibantu oleh anggota keluarga yang lain 

karena anggota keluarga yang lain juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja responden dan keluarga mengalami 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari karena kondisi harga 

barang-barang pokok maupun barang-barang yang lain terus naik, hal ini juga 

terkait dengan penghasilan yang di terima oleh responden karena responden untuk 

sementara waktu harus meninggalkan pekerjaan pokoknya. Kondisi ekonomi yang 

menghimpit keluarga sangat dirasakan oleh responden, hal tersebut terkait dengan 

penghasilan keluarga yang sedikit namun banyak sekali hal yang harus dipenuhi 

membuat responden mencari pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Hal itu dapat kita lihat dari tabel berikut: 

Tabel IV.4 

Pernah Mengalami Kendala dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup 

N : 75 

No. Keterangan F % 

1. Sering 45 60 

2. Kadang-kadang 30 40 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:24,C:43. 

 

Sebanyak 60% responden sering mengalami kendala dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga dan diri sendiri. Kendala-kendala yang dihadapi oleh 

responden dan keluarga adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, 

misalnya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut 

terjadi karena responden yang semula bekerja sebagai pekerja musiman pabrik 

mengalami musim sepi membuat responden tidak memiliki penghasilan. 
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Responden harus mengatur penghasilan yang dimiliki dengan sebaik mungkin 

agar penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan yang sia-sia.  

Menurut Bagong Suyanto (1996), usaha lain yang dilakukan keluarga 

petani cengkeh untuk menyiasati kebutuhan hidup adalah dengan berpaling pada 

sistem penunjang yang ada disekitarnya, khususnya dengan cara meminta tolong 

orang tua, anak atau teman. Bentuk hubungan patrnogane dan rasa solidaritas 

yang masih relatif kuat adalah pranata sosial setempat yang dapat membantu 

proses adaptasi keluarga petani cengkeh miskin dalam mengantisipasi tekanan 

ekonomi yag menimpanya. Meminjam uang tanpa dikenakan biaya atau bahkan 

dengan cara meminta bantuan hibah adalah beberapa contoh bentuk kiat hidup 

keluarga petani cengkeh pasca kebijaksanaan tata niaga cengkeh. 

Sedangkan sebanyak 40% responden terkadang mengalami kendala dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup. Kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

memang tidak dapat dipungkiri lagi karena hal tersebut terkait dengan 

peningkatan harga barang pokok yang setiap saat selalu naik namun tidak 

sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh responden. 

Ketika responden dihadapkan pada kondisi yang bersifat mendadak dan 

meminta pemenuhan sesegera mungkin padahal responden tidak memiliki 

cadangan keuangan sehingga tidak mungkin menghadapinya secara mandiri maka 

meminta bantuan dari jaringan sosial yang dimiliki menjadi sangat penting, 

karena kepada merekalah responden bersandar. Berikut ini merupakan tabel 

responden menggantungkan bantuan : 
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Tabel IV.5 

Responden Meminta Bantuan 

N : 75 

No. Keterangan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Saudara 58 77,3 17 22,7 75 100 

2. Tetangga 10 13,3 65 86,7 75 100 

3. Teman 15 20 60 80 75 100 

4. Renternir 7 9,3 68 90,7 75 100 

5. Koperasi pabrik 43 57,3 32 42,7 75 100 

6. Pegadaian 13 17,3 62 82,7 75 100 

7. Bank 4 5,3 71 94,7 75 100 

Sumber : kuesioner P:25, C:44-50. 

 

 Pada saat responden sedang menghadapi kendala dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup, mereka bersandar kepada sanak saudara untuk meminta 

bantuan. Sebanyak 77,3% responden memilih meminta bantuan kepada saudara 

sendiri saat mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan masih adanya hubungan 

keluarga diantara mereka sehingga mereka tidak merasa sungkan jika meminta 

tolong kepada saudara sendiri. Saudara merupakan tempat tumpuan hidup terdekat 

dan penyangga utama bagi responden. 

Menurut Carner (dalam Korten & Sjahrir, 1988), dalam menghadapi 

pendapatan dan peluang yang merosot, mereka yang termiskin pun bertahan 

dengan harapan bahwa para sahabat dan keluarga mereka akan membagi 

kelebihan apa pun yang mungkin mereka miliki. Nilai keluarga dan komunitas 

mengisi sebagian dari kekurangan-kekurangan ini. Hal ini mungkin menghambat 

kemajuan ekonomi, tetapi ini membantu si miskin untuk memperthankan hidup. 

Pekerja musiman meminta bantuan kepada sanak saudara karena sanak 

saudara tersebut dirasa mampu untuk membantu kesulitan yang dialami oleh 

pekerja musiman. Walaupun sebenarnya pekerja musiman terkadang merasa malu 
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jika harus selalu meminta bantuan kepada sanak saudara namun mereka harus 

melakukannya demi keluarga yang telah menjadi tanggung jawabnya.  

 Menurut Bagong Suyanto (1996), bila strategi yang dikembangkan dalam 

lingkup keluarga secara mandiri sudah tidak bisa diandalkan lagi dan dirasakan 

tidak memadai, cara lain yang ditempuh oleh rumah tangga petani garam dalam 

menghadapi masa krisis adalah dengan berpaling pada sistem penunjang keluarga, 

yakni meminta tolong ke tetangga atau kerabat (extended family). Yang pertama 

kali menjadi tumpuan harapan untuk mengisi kekosongan penyangga ekonomi 

umumnya adalah pihak kerabat. 

Sedangkan 57,3% responden juga meminta bantuan kepada koperasi di 

pabrik. Sebagai seorang pekerja di pabrik mereka memiliki diperboleh meminjam 

uang di koperasi pabrik jika mereka sedang mengalami kesulitan. Selain meminta 

bantuan kepada saudara dan koperasi pabrik, responden juga meminta bantuan 

kapada teman mereka yaitu sebanyak 20%. Namun tentu saja responden tidak 

meminta bantuan kepada sesama pekerja musiman sebab tentu saja responden 

juga mengetahui kesulitan yang dialami. Responden lebih memilih meminta 

bantuan kepada teman yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan. 

 Seluruh responden menyatakan memperoleh bentuk bantuan berupa uang. 

Bantuan berupa uang lebih diinginkan oleh responden daripada pemberian 

bantuan berupa barang yang dalam proses dijadikan uang memerlukan waktu 

yang lama. Bentuk bantuan berupa uang memudahkan responden untuk 

menggunakan dan bermanfaat atau luwes penggunaannya dalam berbagai hal. 

Uang lebih mudah digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
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Untuk mengubah barang menjadi uang memerlukan waktu yang cukup lama, olej 

karena itu responden lebih memilih meminta bantuan dalam bentuk uang. 

Tujuan responden meminjam tentu saja untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari keluarga dan juga dirinya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh responden dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel IV.6 

Tujuan Responden Meminjam 

N : 75 

No. Tujuan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Untuk memenuhi kebutuhan 

pangan 
65 87 10 13 75 100 

2. Untuk memenuhi kebutuhan 

sekunder 
54 72 21 28 75 100 

3. Untuk pendidikan anak  17 23 58 77 75 100 

4. Untuk modal usaha 28 38 47 62 75 100 

5. Untuk membayar hutang 49 65 26 35 75 100 

6. Untuk membayar uang sewa 

rumah 
34 45 41 55 75 100 

Sumber: kuesioner P:27, C:53-59. 

 

Kebutuhan responden dan keluarga yang sangat penting adalah 

pemenuhan kebutuhan pangan sebanyak 87%. Sedangkan uang pinjaman 

terkadang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder sebesar 72% 

misalnya dalam pemenuhan barang-barang elektronik. Tujuan lain responden 

dalam meminjam uang kepada orang atau pihak lain adalah untuk membayar 

hutang sebanyak 65%. Ketika aktivitas berhutang sudah terlalu sering dilakukan 

hingga beban yang ditanggung oleh keluarga semakin besar bahkan tidak jarang 

terjadi "gali lubang tutup lubang". 

Sebanyak 23% responden mempergunakan uang di pinjamkan untuk 

pendidikan anak. Pendidikan untuk anak dirasakan sangat penting oleh karena itu 
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responden rela meminjam uang atau berhutang agar anak mereka bisa tetap 

bersekolah. Pekerja musiman yang telah memiliki anak menginginkan agar anak-

anak mereka mendapatkan pendidikan yang layakk dan mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Pendidikan sangat 

penting karena merupakan jalan menuju kesuksesan yang nantinya mampu 

memperbaiki taraf hidup keluarga. 

Sedangkan sebanyak 45% pekerja musiman menggunakan pinjaman yang 

diberikan untuk membayar uang sewa rumah atau kos yang menjadi tempat 

tinggal mereka selama musim giling. Namun pekerja musiman tetap membayar 

uang sewa rumah atau kos saat musim sepi tiba, hal ini dilakukan agar kamar 

yang menjadi tempat tinggal mereka tidak diambil atau di sewa oleh orang lain. 

Dan sebanyak 38% pekerja musiman menggunakan pinjaman tersebut untuk 

modal usaha. Usaha yang dikerjakan oleh pekerja musiman dan keluarga sebagian 

besar lebih mengarah kepada usaha makanan, contohnya berjualan rujak cingur 

dan gado-gado. Untuk sementara pekerja musiman dan keluarga membuka usaha 

tersebut di depan rumah mereka karena mereka masih belum memiliki tempat 

yang dirasakankan cocok untuk berjualan.  

Dalam proses peminjaman tentu saja ada persyaratan peminjaman yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian atau syarat memang perlu dilakukan 

dalam proses pinjam-meminjam walaupun terdapat sistem kepercayaan diantara 

kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang nantinya merasa di 

rugikan. Syarat-syarat dalam peminjaman yang dilakukan oleh responden dapat 

dilihat melalui tabel berikut: 
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Tabel IV.7 

Syarat Dalam Peminjaman 

N : 75 

No. Syarat Peminjaman Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Jaminan dalam berhutang 36 48 39 52 75 100 

2. Ada ketentuaan bunga 20 27 55 73 75 100 

3. Waktu pembayaran yang 

ditentukan  

54 72 21 28 75 100 

4. Membayar dengan mencicil 29 39 46 61 75 100 

Sumber : kuesioner P:29,C:61-64. 

 

 Sebanyak 72% responden menginformasikan bahwa dalam proses 

peminjaman telah ditentukan waktu pembayaran oleh pihak pemberi pinjaman. 

Tempo waktu pembayaran terkadang diberikan selama satu atau dua bulan setelah 

terjadi proses pinjam meminjam. Sedangkan ada ketentuan bunga dalam 

peminjaman tersebut sebanyak 27%, hal itu dikarenakan responden meminjam 

kepada renternir, bank, dan  juga pegadaian, dan adanya jaminan dalam berhutang 

terdapat 48%. Jaminan yang biasanya dipergunakan oleh responden adalah 

barang-barang elektronik misal televisi, tape atau handphone dan juga perhiasan. 

Setelah pekerja musiman membayar hutang atau pinjaman tersebut maka barang-

barang yang menjadi jaminan saat meminjam dapat diambil kembali. 

Sedangkan sebanyak 39% responden menyatakan bahwa uang yang 

dipinjam oleh pekerja musiman dalam proses pengembaliannya boleh dilakukan 

dengan cara mengangsur atau mencicil pinjaman tersebut. Besarnya angsuran atau 

cicilan pinjaman merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, besarnya 

angsuran terkadang bergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diperolah 

pekerja musiman. 
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 Penghasilan dari pekerjaan lain yang responden kerjakan memang tidak 

sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seluruh 

pekerja musiman merasa bahwa penghasilan yang diterima pas-pasan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berikut merupakan kegunaan dari 

penghasilan responden dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel IV.8 

Kegunaan dari Penghasilan Responden 

N : 75 

No. Keterangan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Memenuhi kebutuhan pangan 52 69,3 23 30,7 75 100 

2. Memenuhi kebutuhan sandang 32 42,7 43 57,3 75 100 

3. Membeli barang elektronik 28 37,3 47 62,7 75 100 

4. Membayar biaya pendidikan 

anak 

21 28 54 72 75 100 

5. Membayar biaya kesehatan 30 40 45 60 75 100 

6. Membeli peralatan dapur 9 12 66 88 75 100 

Sumber: kuesioner P:31,C:66-72. 

 

 Penghasilan pekerja musiman digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok diri responden dan juga keluarga. Seluruh responden menyatakan bahwa 

penghasilan mereka digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Kebutuhan 

akan pangan memang sangat mutlak harus dipenuhi karena manusia tidak dapat 

bertahan hidup jika mereka tidak mengkonsumsi makanan. Namun penghasilan 

responden bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau 

pangan saja melainkan juga kebutuhan akan sandang keluarga sebanyak 69,3%. 

Kebutuhan akan sandang memang diperlukan karena sandang juga merupakan 

salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sandang atau 

pakaian sangat dibutuhkan karena sandang dapat melindungi diri kita. Sedangkan 

sebanyak 45,3% responden menggunakan penghasilan yang dimiliki untuk 
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membayar listrik atau telepon, hal ini di karenakan biaya tersebut merupakan 

biaya bulanan yang harus di bayar oleh responden. 

Menurut Kusnadi (2002), menyatakan jika pada saat memperoleh 

penghasilan yang cukup besar mereka akan bertindak konsumtif. Responden 

bersikap konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan akan sandang maupun barang 

elektronik. Sebenarnya kecenderungan sikap demikian mencerminkan atau hanya 

merupakan "kompensasi psikologis" dari kesengsaraan hidup yang cukup lama 

menimpanya. Dengan kata lain, gaya hidup yang dianggap "boros" itu merupakan 

upaya menyenangkan dari dalam sesaat dan menikmati kehidupan yang 

selayaknya atau manusiawi (dalam Febriana, 2009). 

Saat penghasilan yang dimiliki oleh pekerja musiman dan keluarga masih 

memiliki sisa maka tak jarang pekerja musiman dan keluarga menggunakan uang 

tersebut untuk membeli barang-barang yang dapat memperindah rumah yang 

menjadi tempat tinggal mereka. Mereka menginginkan rumah tersebut memiliki 

perabotan maupun barang-barang elektronik yang mampu membuat mereka 

merasa nyaman walaupun harga dari barang-barang tersebut cukup murah. Tentu 

saja pekerja musiman ingin membahagaikan anggota keluarga dengan membeli 

barang tersebut. 

Banyaknya responden yang mengaku sering berhutang menunjukkan 

bahwa : (1) secara ekonomi rawan akan kekurangan, (2) responden lebih merasa 

terhormat berhutang kepada orang lain jika dibandingkan responden harus 

meminta kepada orang lain dan (3) lebih banyak pihak yang bersedia memberikan 

hutang. 
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Sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

adalah dengan mengurangi konsumsi makan, baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Keluarga harus rela mengurangi kualitas maupun kuantitas makan sehari-

hari untuk menekan pengeluaran keluarga, namun untuk anak-anak yang ada 

dalam keluarga tentu membutuhkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka. 

Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tentu saja harus sesuai dengan gizi 

yang diperlukan untuk masa pertumbuhan mereka, walaupun intensitas anak-anak 

dalam mengkonsumsi makanan-makan tersebut tidak terlalu sering. Intensitas 

responden dan keluarga dalam mengkonsumsi makan dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel IV.9 

Intensitas Makan Responden  

N : 75 

No. Intensitas Makan F % 

1. 2 kali 42 56 

2. 3 kali 33 44 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:32, C:73. 

 

 Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 56% responden dan 

keluarga memiliki intensitas makan dua kali dalam sehari. Intensitas makan 

tersebut dilakukan dengan menyediakan makanan pada pagi hari sebagai sarapan 

untuk anggota keluarga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan juga pada 

malam hari yaitu pada saat seluruh anggota keluarga sudah menyelesaikan 

kegiatan mereka. Sedangkan untuk responden yang memiliki intensitas makan 

sebanyak tiga kali dalam sehari terdapat 44%. Responden menggunakan tenaga 

fisik untuk menjalankan aktivitas kerja sehingga responden memerlukan makanan 

agar badan tetap sehat. 
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 Dalam kondisi mengalami masa krisis responden dan keluarga melakukan 

beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan dirinya 

dan juga keluarga. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

menyederhanakan menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel IV.10 

Menu Yang Dikonsumsi 

N : 75 

No. Keterangan F % 

1. Tidak sesuai dengan standar gizi 26 35 

2. Seadanya atau pas-pasan 36 48 

3. Menu lengkap (4 sehat 5 sempurna) 13 17 

Jumlah 75 100 

Sumber : kuesioner P:33,C:74. 

 

 Sebanyak 48% responden menyatakan bahwa dalam penyajian menu 

makanan yang dikonsumsi oleh keluarga sehari-hari seadanya saja sesuai dengan 

kepemilikan uang pada saat itu. Lauk yang digunakan untuk makan adalah tahu, 

tempe dan/atau ikan. Sedangkan untuk lauk berupa ayam hanya terkadang-kadang 

saja digunakan sebagai menu makanan. Sebanyak 35% responden menyatakan 

bahwa menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari kurang sesuai dengan menu 4 

sehat 5 sempurna. Sedangkan sebanyak 17% responden menyediakan menu 

lengkap untuk keluarga mereka. Para orang tua tetap berusaha memberikan 

makanan yang sesuai dengan standar gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan 

anak-anak mereka. Walaupun menu tersebut tidak setiap hari dikonsumsi oleh 

anak-anak. 

 Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperlukan 

beberapa cara untuk menyiasati pengeluaran keluarga agar pengeluaran keluarga 
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tidak bertambah terus menerus. Upaya yang dilakukan oleh responden dan 

keluarga cukup beragam, karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi 

yang sedang dihadapi oleh responden.  

Menurut James Scott ada tiga cara yang umumnya dilakukan oleh keluarga 

miskin dalam menghadapi masa krisis atau rentan. Tiga cara tersebut adalah : 

Pertama, keluarga miskin dapat mengikat sabuk lebih kencang lagi dengan jalan 

makan hanya sekali sehari dan beralih kepada makanan yang mutunya lebih 

rendah. Responden mengurangi anggaran belanja harian untuk makan. Menurut 

responden, sejak mereka tidak memiliki penghasilan mau tidak mau harus 

berhemat dan tidak bertindak boros dalam mengeluarkan uang untuk keperluan 

makan yang berlebih. Kedua, menggunakan alternatif subsistensi, yaitu swadaya 

yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, 

sebagai buruh lepas atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Pekerja 

musiman mencari pekerjaan lain yang dirasa dapat membantu penghadilan atau 

pendapatan untuk keluarga, dan Ketiga, meminta bantuan kepada sanak-saudara, 

kawan atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya atau patron (dalam 

Suyanto, 1996). 

Berikut merupakan tabel mengenai cara yang dilakukan oleh responden 

dan keluarga dalam menyiasati kebutuhan makan: 
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Tabel IV.11 

Menyiasati Kebutuhan Makan 

N : 75 

No. Keterangan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Mengurangi porsi makan 47 63 28 37 75 100 

2. Belanja dengan cara berhutang 23 31 52 69 75 100 

3. Menu makanan sederhana 39 52 36 48 75 100 

4. Makan hasil kebun 21 28 54 72 75 100 

5. Mengurangi frekuensi makan 52 69 23 31 75 100 

6. Mengganti beras dengan bahan lain 16 21 59 79 75 100 

Sumber: kuesioner P:34,C:75-80. 

 

 Responden mengatur kualitas makan mereka yang tergolong sederhana 

menjadi lebih sederhana lagi dengan harapan bisa mengurangi besarnya biaya 

belanja sebanyak 52%. Tindakan mengurangi frekuensi makan merupakan salah 

satu upaya yang paling sering dilakukan oleh responden dan keluarga agar 

pengeluaran dalam pemenuhan makan sehari-hari tidak terus bertambah yaitu 

sebanyak 69%. Tindakan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota keluarga namun 

hal ini tidak berlaku untuk anak-anak terutama pada anak usia balita dalam 

keluarga, responden berusaha semaksimal mungkin tidak sampai mengurangi 

frekuensi makan anak karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan. 

Ada juga cara lain yang digunakan yaitu dengan mengurangi porsi makan 

keluarga sebanyak 63%, porsi makanan yang dikonsumsi hanya seadanya saja hal 

tersebut dilakukan untuk menekan pengeluaran yang dilakukan keluarga dan 

belanja dengan cara berhutang sebanyak 31%. Belanja dengan cara berhutang 

yang dimaksud di sini adalah saat istri responden berbelanja kepada lijoh, mereka 

berhutang terlebih dahulu namun pada keesokan harinya mereka akan membayar 

hutang tersebut.  
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 Menurut Carner, mekanisme penanggulangan yang lain adalah dengan 

bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit masukan. Pada dasarnya hal ini berarti 

mengurangi konsumsi pangan dan bahan-bahan pokok lainnya (dalam Korten & 

Sjahrir, 1988).  

 Menurut Suyanto (1996), selain mencari tambahan penghasilan umumnya 

para keluarga petani garam apabila sedang menghadapi keperluan yang 

membutuhkan biaya yang cukup besar dan menguras pendapatan dan 

tabungannya, maka strategi yang dilakukan adalah pengetatan dalam pengeluaran 

biaya hidup sehari-hari, yaitu dengan mengatur frekuensi dan menu makan sehari-

hari, mengurangi uang jajan anak atau orang tua atau, kalau dikaitkan dengan 

pekerjaannya, dengan mengerjakan sendiri proses pembuatan garam. 

Pekerja musiman bekerja keras baik di saat musim giling maupun musim 

sepi untuk keluarga, namun pekerja musiman harus mengeluarkan tenaga dan 

kemampuan lebih pada saat musim sepi. Penghasilan yang diperoleh oleh pekerja 

musiman saat musim sepi tidak pasti sehingga mereka harus berusaha mengatur 

pengeluaran keluarga dengan sebaik mungkin.     

Kondisi fisik seseorang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dalam kurun 

waktu 1 tahun tentu saja responden dan keluarga pernah mengalami sakit. Sakit 

yang dialami oleh responden misalnya flu, batuk, demam, dan sebagainya. 

Kondisi fisik yang rentan tentu saja akan berpengaruh pada kinerja dan 

penghasilan yang diterima oleh responden. Responden dan keluarga saat 

mengalami sakit tentunya melakukan berbagai cara agar kondisi fisik mereka 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MEKANISME SURVIVAL PEKERJA MUSIMAN EKO ARI RACHMAWATIK



cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Berikut merupakan usaha yang 

dilakukan oleh responden dan keluarga saat sakit:  

Tabel IV.12 

Pengobatan Responden Saat Sakit 

N : 75 

No. Keterangan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Pergi ke dokter 46 61 29 39 75 100 

2. Minum obat eceran 22 29 53 71 75 100 

3. Minum jamu tradisional 37 49 38 51 75 100 

4. Pijat 32 43 43 57 75 100 

Sumber: kuesioner P:35,C:82-86. 

 

 Responden memilih untuk pergi ke dokter atau mantri untuk 

menyembuhkan penyakit yang diderita sebanyak 61%. Pergi ke dokter merupak 

upaya pengobatan yang dirasakan efektif agar kondisi fisik responden cepat pulih. 

Responden yang seorang pekerja musiman memiliki jaminan kesehatan untuk 

berobat di klinik yang tersedia di Pabrik Gula Gempolkrep jika penyakit yang di 

derita oleh responden cukup parah maka akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja 

sama dengan pihak pabrik. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung 

jawab pihak pabrik terhadap karyawan atau pegawai.  

 Selain melakukan pengobatan dengan cara modern ada pula responden 

yang mempercayai khasiat dari jamu tradisional sebanyak 49%. Meminum obat 

tradisional dapat menekan pengeluaran. Biaya yang seharusnya digunakan ke 

dokter, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Selain pengobatan 

modern yang dilakukan perlu ditambah pula pengobatan tradisional uantuk 

mempercepat kesembuhan. 
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 Menurut Suyanto (1996), serangan penyakit yang menimpa salah satu 

anggota keluarga-terutama kepala keluarga-acap kali menjadi semacam ”palu 

godam” yang benar-benar bisa melumpuhkann semua daya yang dimiliki keluarga 

buruh perkebunan. Waktu yang seharusnya bisa dipergunakan untuk mencari 

nafkah oleh anggota keluarga yang sehat bukan saja akan hilang karena harus 

dipergunakan untuk merawat si sakit, lebih dari itu sebagian besar persediaan 

uang dan sebagian barang yang dimiliki bukan tak mungkin akan ikut hilang 

karena harus dijual untuk membiayai perawatan atau proses penyembuhan. 

Pekerja musiman sakit merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh 

keluarga. Bagi pekerja musiman yang telah menikah, mereka merupakan tulang 

punggu dan penopang kondisi ekonomi keluarga. Jika pekerja musiman sakit dan 

tidak dapat mencari pekerjaan, hal tersebut dapat membuat kondisi ekonomi 

keluarga menjadi terguncang walaupun ada anggota keluarga lain yang ikut 

membantu namun saat pekerja musiman dalam kondisi tentunya anggota keluarga 

tersebut akan merawat pekerja musiman dan hal tersebut mengganggu aktivitas 

anggota keluarga yang akan bekerja.  

Selain menggantungkan meminta bantuan kepada sanak saudara, 

mekanisme lain yang bisa digunakan dalam menghadapi masa krisis adalah 

dengan melepas sedikit demi sedikit tabungan atau barang berharga yang tersisa. 

Bentuk yang dilakukan adalah dengan mengadaikan barang berharga yang di 

miliki. Responden dalam upayanya memanfaatkan fasilitas sosial yang ada untuk 

meringankan beban yang ditanggung, salah satu fasilitas sosial yang di maksud 
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adalah pegadaian. Berikut merupakan tabel mengenai pernah atau tidaknya 

responden pergi ke pegadaian: 

Tabel IV.13 

Responden Pergi ke Pegadaian 

N : 75 

No. Pergi ke Pegadaian F % 

1. Sering 29 39 

2. Kadang-kadang 34 45 

3. Tidak Pernah 12 16 

Jumlah 75 100 

Sumber: kuesioner P:36,C:87. 

 

 Responden menggunakan pihak Pegadaian untuk mendapatkan uang 

dikarenakan cara ini cukup aman, mudah dan tidak mendapatkan bunga yang 

berlebih. Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa dirinya kadang-kadang 

pergi ke pegadaian. Hal ini dilakukan jika tidak ada lagi yang percaya kepada 

dirinya untuk memberikan hutang. Sedangkan sebanyak 39% mengaku bahwa 

mereka sering datang ke pegadaian untuk menggadaikan barang berharga 

miliknya untuk mencukupi kebutuhan hidup.  

 Pergi ke pegadaian merupakan suatu cara yang dilakukan jika tidak ingin 

barang berharga yang dimiliki berpindah tangan ke orang lain atau dengan kata 

lain di jual. Walaupun menggadaikan barang berharga miliknya namun barang 

tersebut masih bisa diambil jika telah memiliki uang untuk menebusnya. 

Responden memilih pihak Pegadaian untuk menggadaikan barang karena 

syaratnya cukup mudah. Selain itu, taksiran barang yang digadaikan lebih besar 

dibandingkan jasa penggadaian barang lain, misalnya rentenir. 

 Menurut Suyanto (1996), mekanisme penanggulangan lain yang biasanya 

dikembangkan oleh rumah tangga petani garam dalam menghadapi masa krisis 
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adalah dengan melepas sedikit demi sedikit tabungan yang tersisa. Bentuk 

konkritnya di sini bisa dengan cara menggadaikan barang-barang berharga yang 

dimilikinya atau jika terpaksa barang-barang itu jika kebutuhan uang yang harus 

segera dimiliki besar jumlahnya.    

 Barang-barang berharga yang digadaikan pun sangat beragam, hal tersebut 

berkaitan dengan barang-barang berharga yang dimiliki oleh responden dan juga 

apakah barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Barang-barang berharga yang 

dimilik responden untuk digadaikan dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel IV.14 

Barang yang Digadaikan 

N : 63*  

No. Barang yang digadaikan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Sertifikat rumah 10 16 53 84 63 100 

2. BPKB motor/mobil 25 40 38 60 63 100 

3. Perhiasan 36 57 27 43 63 100 

4. Barang elektronik 28 44 35 56 63 100 

5. Lainnya 5 8 58 92 63 100 

Sumber: kuesioner P:37,C:88-91. 

  lihat tabel IV.15: responden yang pernah ke Pegadaian sebanyak 63. 

 

 Sebanyak 57% responden mengaku lebih sering mengadaikan barang 

berupa perhiasan emas milik istri atau anggota keluarga yang lain. Walaupun uang 

yang diterima dari pegadaian nantinya cuma sedikit karena berpatokan dengan 

nilai jual emas namun jika barang tersebut merupakan satu-satunya barang yang 

dimiliki maka responden rela untuk melepasnya.  

Sedangkan sebanyak 44% responden memilih untuk mengadaikan barang-

barang berupa barang elektronik misalnya tape, CD/DVD player, kipas angin, 

atau pun televisi. Mengadaikan BPKB motor yang dimiliki juga bisa digunakan 
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sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan uang dari pihak pegadaian. BPKB 

kendaraan bermotor juga memiliki nilai gadai yang cukup tinggi namun hal 

tersebut bergantung dengan jenis dari kendaraan bermotor tersebut dan juga tahun 

kendaraan bermotor dikeluarkan di pasaran.  

 Menurut Imam, seringkali satu-satunya sumber daya adalah mulai 

mengobral harta bendayang mungkin dimiliki rumah tangga itu. Lazimnya, 

mereka yang tidak memiliki lahan menggadaikan barang-barang mereka kepada 

renternir, suatu istilah yang biasanya diterapkan pada orang-orang yang memiliki 

kelebihan harta, seperti para pemilik lahan. Mereka selalu berharap agar suatu hari 

pinjaman itu akan dibayar kembali dan benda itu ditebus (dalam Korten & Sjahrir, 

1988).   

 Pekerja musiman tentu menginginkan barang-barang ynag telah 

digadaikan dapat kembali lagi karena barang-barang tersebut dapat dikatakan 

memiliki kenangan tersendiri bagi pekerja musiman dan juga keluarga. Walaupun 

dalam usaha untuk menebus barang-barang tersebut pekerja musiman dan 

keluarga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya.   

 Sebenarnya tujuan mengadaikan barang yang dimiliki oleh pekerja 

musiman adalah untuk mempertahankan barang berharga tersebut baik itu 

dikarenakan adanya keyakinan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan 

mendapatkan uang untuk menebusnya maupun dikarenakan nilai historis dari 

barang tersebut, misalnya barang tersebut merupakan barang warisan yang 

diberikan secara turun temurun dan juga ikatan emosional yang melekat dengan 

barang tersebut. Mereka selalu berharap agar suatu hari pinjaman itu akan dibayar 
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kembali dan benda itu ditebus. Bunga yang dikenakan pada pinjaman biasanya 

melumpuhkan sehinga si peminjam kemudian tidak mungkin dapat membayar 

kembali pokok pinjamannya dalam waktu yang ditentukan dan benda itu beralih 

menjadi milik yang meminjamkan uang.  

 Saat responden memutuskan untuk mengadaikan barang berharga yang 

dimiliki tentu saja telah mengalami masa berpikir yang cukup panjang karena 

nantinya yang menjadi taruhan adalah barang berharga miliknya dan keluarga. 

Ada banyak sekali tujuan yang melatarbelakangi responden pergi ke pegadaian, 

hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel IV.15 

Tujuan Menggadaikan Barang 

N : 63* 

No. Tujuan Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Memenuhi Kebutuhan Pokok 42 67 21 33 63 100 

2. Memenuhi Kebutuhan Sekunder 32 51 31 49 63 100 

3. Modal Usaha 29 46 34 54 63 100 

4. Membayar Hutang 44 70 19 30 63 100 

Sumber: kuesioner P:38,C:92-96. 

 lihat tabel IV.15: responden yang pernah ke Pegadaian sebanyak 63. 

 

 Tujuan utama responden dari tabel diatas adalah untuk membayar hutang 

lain yang telah menunggu untuk segera dilunasi sebanyak 70%. Masyarakat 

miskin sangat gampang sekali jatuh kedalam hutang-hutang yang menumpuk 

dengan alasan untuk bertahan hidup. Maka tindakan ”gali lubang tutup lubang” 

merupakan tindakan membayar hutang dengan cara berhutang dipihak lain. 

 Selain untuk melunasi hutang yang telah menumpuk pinjaman yang 

didapatkan dari pegadaian juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan 

sehari-hari sebanyak 67%. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus 
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segera dipenuhi, sehingga dalam upaya untuk pemenuhannya responden dapat 

melakukan berbagai macam cara.  

 Saat pekerja musiman harus mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh 

pihak pegadaian, atau pihak lain tentu saja pekerja musiman akan berusaha untuk 

melunasinya. Dalam upaya untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan 

pegadaian dan pihak-pihak yang telah memberikan pinjaman, pekerja musiman 

memiliki berbagai cara yang dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel IV.16 

Cara Mengembalikan Pinjaman 

N : 75  

No. Cara Ya Tidak Jumlah 

F % F % F % 

1. Melunasi langsung 16 21 59 79 75 100 

2. Mencicil pinjaman 43 57 32 43 75 100 

3. Pinjaman pihak lain 37 49 38 51 75 100 

4. Menjual barang berharga 24 32 51 68 75 100 

5. Mengadaikan barang lain 32 43 43 57 75 100 

Sumber: kuesioner P:39,C:97-101. 

 

 Sebanyak 57% responden menyatakan bahwa akan membayar hutang yang 

dimiliki dengan cara menyicil pembayaran hutang tersebut. Tindakan mencicil 

hutang maupun pinjaman yang dilakukan pekerja musiman terkadang telah ada 

kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman, begitu juga dengan 

besarnya jumlah cicilan yang harus dibayar oleh pekerja musiman. Sementara itu 

cara lain yang digunakan adalah dengan meminjam dari pihak lain lagi untuk 

menutupi hutang yang dimiliki oleh responden sebanyak 49%. Saat pekerja 

musiman harus membayar hutang atau pinjaman namun mereka sedang tidak 

memiliki uang untuk membayar, mereka berusaha mencari pinjaman kepada pihak 

lain yang dirasa dapat membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. 
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Sedangkan sebanyak 43% responden mengatakan bahwa mereka 

mengadaikan barang berharga yang tersisa untuk melunasi hutang yang mereka 

miliki. Menggadaikan barang berharga yang dimiliki merupakan salah satu cara 

yang digunakan oleh pekerja musiman agar hutang yang dimiliki dapat terlunasi, 

responden tidak memiliki keberanian untuk selalu berhutang kepada pihak lain 

karena hutang yang dimiliki sudah menumpuk. 

 Kondisi responden dan keluarga yang mengalami masa krisis membuat 

mereka memcari jalan agar hutang yang mereka miliki tidak semakin membelit 

kehidupan mereka namun karena ketidakberdayaan dari responden dan keluarga 

menyebabkan mereka masih terbelit dengan hutang yang tidak ada habisnya. 

Salah satu perangkap kemiskinan yang membelit keluarga miskin adalah 

ketidakberdayaan dan kerentanan. Sebagai pekerja musiman responden merasa 

tidak berdaya dengan kondisi ekonomi yang sulit sehingga responden rentan 

untuk berhutang ke pihak lain dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup 

responden sendiri dan juga keluarga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan temuan dan analisis data dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan penting dari hasil penelitian, sebagai berikut: 

1. Pekerja musiman adalah pekerja kampanye di Pabrik Gula Gempolkrep 

yang selama musim sepi atau tutup giling sehingga pekerja musiman harus 

melakukan berbagai strategi untuk tetap bertahan hidup. Strategi-strategi 

yang dilakukan oleh pekerja musiman adalah dengan mnecari pekerjaan 

lain yang dikira mampu menyokong kondisi ekonomi keluarga walaupun 

penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan penghasilan 

dari pekerjaan pokok. Pekerja musiman juga mengerahkan anggota 

keluarga yang lain untuk ikut membantu mencari pekerjaan agar 

penghasilan yang dimiliki oleh keluarga semakin bertambah. 

2. Saat pekerja musiman dihadapkan pada kondisi yang bersifat mendadak 

dan membutuhkan pemenuhan segera mungkin maka pekerja musiman 

beralih kepada jaringan sosial yang mereka miliki yaitu sanak saudara, 

tetangga, teman, koperasi pabrik, bank , renternir dan pegadaian. Tindakan 

mengadaikan dan menjual barang berharga yang dimiliki juga dilakukan 

oleh pekerja musiman untuk dapat mengembalikan pinjaman yang telah 

diberikan dan untuk menambah pendapatan keluarga. Kondisi meminta 

bantuan atau pinjaman kepada pihak lain merupakan salah satu ciri 
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seseorang telah terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang dalam 

kenyataannya sangat sulit untuk dilepaskan. 

3. Untuk menekan pengeluaran keluarga, cara-cara yang dilakukan oleh 

pekerja musiman adalah dengan mengurangi porsi makan, belanja dengan 

cara berhutang, menyederhanakan menu makan, mengganti beras dengan 

bahan yang lain dan mengurangi frekuensi makan keluarga. Untuk 

membantu mencukupi kebutuhan keluarga, pekerja musiman juga 

menggadaikan atau menjual barang berharga milik mereka.   

 

V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pabrik Gula Gempolkrep diharapkan untuk bisa memberikan bantuan 

kepada pekerja musiman mungkin dengan cara penyediaan alternatif 

pekerjaan sementara yang bisa dilakukan oleh pekerja musiman. 

Pemberian kerja secara opersional mungkin dapat dilakukan yaitu 

dengan memperkerjakan pekerja musiman beberapa hari saja dalam 

waktu satu minggu.  

2. Komunikasi yang baik antara pihak managemen dengan pekerja 

musiman perlu dilakukan agar pihak managemen maupun pekerja 

musiman dapat menyampaikan keinginan atau keluhan dari masing-

masing pihak. Dengan adanya komunikasi yang baik tentunya akan 
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terjalin hubungan baik antara pihak managemen dan pihak pekerja 

musiman. 
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KUESIONER 

 

 

 

 

No. PERTANYAAN KODING 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden : …………………………………….  

2. Asal Responden : ……………..………………………..  

3.  Umur Responden : …….. tahun 1. (      ) 
4. Jenis Kelamin :  2. (      ) 
5. Status Perkawinan : 

1. Belum Kawin                      3. Duda 

2. Kawin                                 4. Janda 

3. (      ) 

6. Berapa jumlah tanggungan responden : ……. Jiwa 4. (     ) 

7. Pendidikan Terakhir Responden: 

1. Tidak sekolah 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA / STM 

5. (      ) 

B. KONDISI EKONOMI 

8. Di bidang apa responden bekerja di Pabrik Gula Gempolkerep? 

1. Pengolahan 

2. AK&U 

3. Tebang Angkut 

4. Traktor 

5. Litbang 

6. Remise 

7. Instalansi 

 

6. (     ) 

 

9.  Apakah responden memiliki pekerjaan sampingan ? 

1. Tidak Memiliki 

2. Memiliki tapi tidak tetap 

3. Memiliki dan tetap 

 

7. (    ) 

10. Apakah jenis pekerjaan sampingan responden? 

1. Wiraswasta 

2. Buruh 

3. Kuli Bangunan 

4. Tukang Becak 

8. (    ) 

 Saya adalah mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Saya 

mengadakan penelitian untuk mengetahui mekanisme survival yang dilakukan oleh pekerja musiman Pabrik Gula 

Gempolkerep sesuai dengan tema skripsi yang saya ambil. Saya melakukan penelitian ini sekaligus sebagai sarana 

belajar dari masyarakat. Saya berharap bapak/ibu bersedia menjadi responden saya dan memberikan informasi yang 

saya butuhkan. Atas waktu yang bapak/ibu luangkan saya sampaikan terima kasih. 
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5. Lainnya ………………… 

 

11. Siapakah anggota keluarga lain yang ikut bekerja? 

1. Istri responden 

2. Anak responden 

3. Orang Tua 
4. Saudara 
 

9. (      ) 

 

 

12. Pendapatan keluarga  responden: 

1. Sebagai pekerja musiman                                    Rp.............................,00 

2. Dari Pekerjaan sampingan                                   Rp.............................,00                                

3. Penghasilan dari anggota keluarga yang lain      Rp..............................,00 + 

                                                                             Rp..............................,00 

*Nb. Perbulan 

10. (      ) 

13. Pengeluaran responden dan keluarga: 

-listrik                              Rp...........................,00                            

-air                                    Rp...........................,00 

-pendidikan                      Rp...........................,00 

-kebutuhan pokok            Rp...........................,00 

-kebutuhan sekunder        Rp………………...,00 

-bayar sewa rumah           Rp...........................,00 

-saku anak                        Rp...........................,00 

-makan                             Rp............................,00 

-transportasi                     Rp............................,00 

-lainnya.............               Rp............................,00 + 

                                                     Rp............................,00 

*Nb. Perbulan 

11. (     )      

14. Apakah status kepemilikan rumah responden? 

1. Milik sendiri/orang tua/ mertua 

2. Milik saudara 

3. Kontrak 

4. Kos 

 

12. (      ) 

15. Kondisi rumah responden : 

 

Lantai (13) Dinding (14) Atap (15) 

1. Tanah 

2. Semen 

3. Tegel 

4. Keramik 

1. Bambu 

2. Triplek 

3. Kayu 

4. Tembok 

1. Ijuk 

2. Seng 

3. Asbes 

4. Genteng 
 

13. (      ) 
14. (      ) 
15. (      ) 
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16. Kepemilikan akan barang berharga : 

- Alat transportasi :  

Alat transportasi Status Kepemilikan 

1. Sepeda kayuh (16) 

2. Sepeda motor (17) 

3. Mobil (18) 

 

Keterangan status kepemilikan alat transportasi : 

1. Ya Memiliki 

2. Tidak memiliki 

16. (       ) 
17. (       ) 
18. (       ) 

- Hewan ternak : 

Hewan Ternak Status Kepemilikan 

1. Ayam (19) 

2. Bebek (20) 

3. Kambing (21) 

4. Sapi (22) 

 

Keterangan status kepemilikan : 

1. Ya Memiliki 

2. Tidak memiliki 

19. (      ) 
20. (      ) 
21. (      ) 
22. (      ) 

- Barang elektronik : 

Barang  Status kepemilikan 

- Televisi 

- CD/DVD player 

- Lemari pendingin/kulkas 

- Mesin cuci 

- Magic com/ Magic Jar 

- Komputer 

 

Keterangan status kepemilikan : 

1. Ya Memiliki 

2. Tidak Memiliki 

23. (      ) 
24. (      ) 
25. (      ) 
26. (      ) 
27. (      ) 
28. (      ) 

17. Kegunaan dari hasil hewan ternak ? 

1. Di konsumsi sebagian untuk kebutuhan keluarga 

2. Di konsumsi semua untuk kebutuhan keluarga  

3. Di jual sebagian untuk kebutuhan keluarga 

4. Di jual semua untuk kebutuhan keluarga 

29. (      ) 
30. (      ) 
31. (      ) 
32. (      ) 
 

18. Apakah responden dan keluarga memiliki tabungan ? 

1. Ya, memiliki tabungan  

2. Tidak memiliki tabungan  

 

33. (      ) 

19. Bentuk tabungan/simpanan responden ?               

1. Uang di rumah 

2. Tabungan di bank 

3. Hewan ternak 

4. Perhiasan 

5. Barang 

34. (      ) 
 

Keterangan: 1. Ya 

      2. Tidak 
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6. Lainnya, sebutkan ……. 

 

C. KEMISKINAN dan MEKANISME SURVIVAL 

20. Apakah yang responden lakukan pada saat musim sepi ? 

1. Mencari pekerjaan lain  

2. Membuka usaha 

3. Tidak bekerja 

35. (     ) 

21. Apakah jenis pekerjaan sampingan responden? 

1. Sopir 

2. Tukang Ojek 

3. Buruh 

4. Kuli Bangunan 

5. Petani 

6. Lainnya, sebutkan ........ 

 

36. (     ) 

22. Alasan responden memilih pekerjaan tersebut ? 

1. Pabrik gula sedang musim sepi/ belum beroperasi 

2. Pendapatan pekerjaan cukup besar     

3. Lokasinya dekat dengan rumah                           

4. Sesuai dengan kemampuan 

5. Lainnya, sebutkan ............. 

 

37. (      ) 
38. (      ) 
39. (      ) 
40. (      ) 
41. (      ) 

23. Apakah dalam melakukan perkerjaan tersebut melibatkan orang lain? Jika iya, siapa yang 

terlibat? 

………………………………………………………………………….. 

42. (      ) 

24. Apakah selama ini responden pernah mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup ? 

1. Sering  

2. Kadang-kadang 

3. Tidak pernah 

 

43. (      ) 

25. Jika sering, kepada siapa responden meminta bantuan? 

1. Saudara 

2. Tetangga 

3. Teman 

4. Rentenir 

5. Koperasi di pabrik 

6. Pegadaian 

7. Bank 

 

44. (      ) 
45. (      ) 
46. (      ) 
47. (      ) 
48. (      ) 
49. (      ) 
50. (      ) 

26. Jenis bantuan yang diterima ? 

1. Uang 

2. Barang 

 

51. (      ) 
52. (      ) 

27. Tujuan responden meminjam ? 

1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan 

53. (      ) 
54. (      ) 

Keterangan: 

1. Ya 

2. Tidak 

Keterangan: 1. Ya 

                      2. Tidak 

Keterangan: 

1. Ya 

2. Tidak 

Keterangan: 

1. Ya 

2. Tidak 
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2. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder 

3. Untuk pendidikan anak  

4. Untuk modal usaha 

5. Untuk membayar hutang 

6. Untuk membayar uang sewa rumah 

7. Lainnya, sebutkan… 

 

55. (      ) 
56. (      ) 
57. (      ) 
58. (      )  
59. (      ) 

28. Apakah ada syarat atau ketentuan dalam peminjaman yang dilakukan ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

60. (      ) 

29. Bila ya, apa syaratnya ? 

1. Harus ada jaminan dalam berhutang 

2. Ada ketentuan bunga dalam pengembalian hutang 

3. Waktu pembayaran hutang ditentukan 

4. Lainnya ………. 

 

61. (      ) 
62. (      ) 
63. (      ) 
64. (      ) 

30. Apakah penghasilan dari pekerjaan lain cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga responden? 

1. Cukup 

2. Pas-pasan 

3. Tidak Cukup 

65. (      ) 

31. Penghasilan tersebut digunakan untuk apa? 

1. Memenuhi kebutuhan pangan 

2. Memenuhi kebutuhan sandang 

3. Membeli perabotan rumah tangga 

4. Membeli barang elektronik 

5. Membayar biaya pendidikan anak 

6. Membayar biaya kesehatan 

7. Lainnya, sebutkan ………………………………….. 

 

66. (      ) 
67. (      ) 
68. (      ) 
69. (      ) 
70. (      ) 

71. (      ) 

72. (      ) 

 

32. Berapa kali responden dan keluarga makan sehari ? 

1. 1 kali sehari 

2. 2 kali sehari 

3. 3 kali sehari  

73. (      ) 

33. Menu yang dikonsumsi oleh responden dan keluarga? 

1. Kurang sesuai dengan standar gizi 

2. Seadanya/pas-pasan atau sesuai dengan uang yang dimiliki 

3. Menyediakan menu lengkap sesuai dengan standar gizi 

 

74. (      ) 

34. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menyiasati pemenuhan kebutuhan makan ? 

1. Mengurangi porsi makanan 

2. Belanja dengan cara berhutang 

3. Memakan makanan dengan menu yang sederhana 

4. Memakan makanan dari kebun sendiri 

5. Mengurangi frekuensi makanan 

75. (      ) 

76. (      ) 

77. (      ) 

78. (      ) 

79. (      ) 

80. (      ) 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 

Keterangan 1. Ya 

                   2. Tidak 
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6. Mengganti beras dengan bahan makanan yang lain 

7. Lainnya, sebutkan .................. 

 

81. (      ) 

35. Apa yang responden lakukan jika sedang sakit ? 

1. Periksa dan minum obat dari dokter 

2. Minum obat eceran beli di toko kelontong 

3. Minum obat tradisional / jamu 

4. Pijat 

5. Lainnya, sebutkan ………. 

 

82. (      ) 

83. (      ) 

84. (      ) 

85. (      ) 

86. (      ) 

36. Apakah responden pernah ke Pegadaian ? 

1. Sering 

2. Kadang-kadang  

3. Tidak pernah 

 

87. (      ) 

37. Jika pernah, apakah yang responden gadaikan ? 

1. Sertifikat rumah 

2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda  

motor atau mobil 

3. Perhiasan  

4. Barang elektronik 

88. (      ) 

89. (      ) 

90. (      ) 

91. (      ) 

38. Tujuan responden pergi ke Pegadaian ? 

1. Berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok 

2. Berhutang untuk memenuhi kebutuhan sekunder 

3. Mendapatkan modal untuk membuka usaha 

4. Melunasi hutang yang lain 

5. Lainnya, sebutkan ……………………. 

92. (      ) 

93. (      ) 

94. (      ) 

95. (      ) 

96. (      ) 

39. Bagaimana cara yang dilakukan responden untuk mengembalikan pinjaman? 

1. Melunasi pinjaman secara langsung 

2. Mencicil pinjaman 

3. Meminjam/berhutang kepada pihak lain 

4. Menjual barang berharga  

5. Lainnya, sebutkan ………………. 

97. (      ) 

98. (      ) 

99. (      ) 

100. (      ) 
101. (      ) 

 

 

 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 

Keterangan: 1. Ya 

                     2. Tidak 
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